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De verkiezingen van het Europees Parlement

I. VAN PARIJS TOT AMSTERDAM

Een van de hoofdpunten voor het constitutionele bestel van de Europese Unie is de 
rechtstreekse verkiezing van het Europees Parlement met algemeen kiesrecht. Al in 1951, 
voorzag artikel 20 van het Verdrag van Parijs inzake de Europese Gemeenschap voor Kolen 
en Staal in een Vergadering bestaande uit ‘vertegenwoordigers van de volkeren van de staten 
die in de Gemeenschap zijn verenigd’. Artikel 21(3) luidde:

Het Europees Parlement stelt ontwerpen op voor het houden van rechtstreekse 
algemene verkiezingen volgens een in alle deelnemende staten eenvormige procedure. 

De Raad stelt met eenparigheid van stemmen de desbetreffende bepalingen vast, 
waarvan hij de aanneming door de deelnemende staten, overeenkomstig hun 
onderscheidende grondwettelijke bepalingen, aanbeveelt 

Deze zelfde bepaling werd toegepast in artikel 138(3) van het Verdrag van Rome (1957) dat 
diende tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.1

De Gemeenschappelijke Vergadering van de EGKS drong reeds in 1954 aan op uitvoering 
van de bepaling.2 In 1960 stelde het Europees Parlement een verdrag inzake invoering van 
rechtstreekse verkiezingen op, dat ter overweging aan de Raad werd voorgelegd.3 Er zat 
echter geen schot in de zaak tot deze bij de topontmoeting in december 1969 in Den Haag 
weer op de agenda van de Raad werd gezet. In het Vedel-rapport (1972), in opdracht van de 
Europese Commissie, wordt een snelle uitvoering van de verdragsbepaling inzake 
rechtstreekse verkiezingen geadviseerd.4 In het Vedel-rapport werd erop gewezen dat de term 
‘eenvormige verkiezingsprocedure’ niet per se hoefde te betekenen dat volledige 
eenvormigheid van het kiesstelsel in één stap diende te worden bereikt: het Parlement zou de 
geleidelijke overgang naar één enkele kieswet kunnen maken, als het eenmaal krachtens de 
eerste rechtstreekse verkiezingen aan legitimiteit had gewonnen. 
In december 1974, namen de staatshoofden tijdens een bijeenkomst in Parijs, onder 
voorzitterschap van Valéry Giscard d’Estaing, de beslissing om in principe ‘zo snel 
mogelijk… op enig tijdstip in of na 1978’5 over te gaan tot rechtstreekse verkiezingen. Dit 
vormde een aanvulling op de beslissing om hun eigen ad hoc topontmoetingen om te zetten in 
de officiële Europese Raad. 

Het Europees Parlement was reeds begonnen met de herziening van zijn ontwerpverdrag uit 

                                               
1 Zie ook artikel 108 (3) van het Euratom-Verdrag. 
2 Teitgen Rapport, PB van 11.12.1954.
3 Dehousse Rapport, PB 37, van 02.06.1960. 
4 Verslag van de werkgroep die het probleem van de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees 
Parlement onderzoekt, Bulletin van de Europese Gemeenschappen, bijlage 4/72. 
5 Paragraaf 12 van het Communiqué van staatshoofden, Parijs, 9-10 december 1974. Het Verenigd Koninkrijk en 
Denemarken maakten een voorbehoud. Het besluit werd in december van het volgend jaar door de Europese 
Raad in Rome bekrachtigd. 
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1960. In het Patijn-rapport werd een rechtstreeks gekozen Parlement met een mandaat voor 
vijf jaar voorgesteld.1 In eerste instantie zouden nationale kiesstelsels worden toegepast, maar 
alleen in een overgangsperiode, in afwachting van invoering van een uniformer kiesstelsel. 
Dit zou naar verwachting gereed zijn voordat de verkiezingen voor de tweede keer zouden 
plaatsvinden. De verkiezingen zouden in de gehele Gemeenschap binnen dezelfde drie dagen 
worden gehouden. Tweevoudige parlementaire mandaten zouden worden toegestaan, maar 
niet worden aangemoedigd. Er werd een lijst opgesteld van functies op EG-niveau die men 
niet verenigbaar achtte met een mandaat voor het Europees Parlement. De 355 zetels (voor de 
toenmalige negen lidstaten) zouden als volgt evenredig worden verdeeld: Duitsland 71, 
Verenigd Koninkrijk 67, Italië 66, Frankrijk 65, Nederland 27, België 23, Denemarken 17, 
Ierland 13, Luxemburg 6. De privileges en onschendbaarheid van rechtstreeks gekozen 
parlementsleden zouden gelijk zijn aan die van de leden van hun nationale parlementen. 
Nationaal beleid zou ook van toepassing zijn met betrekking tot de leeftijd van kiezers en 
kandidaten, het vervullen van vacatures, de regels van politieke partijen en de 
arbeidsvoorwaarden en – omstandigheden voor leden van het Europees Parlement. Totdat de 
eenvormige kiesprocedure van kracht zou zijn, zou het Parlement bevoegdheid hebben inzake 
het onderzoek van de geloofsbrieven van leden. 

Het Patijn-rapport bleek voor lidstaten pragmatisch genoeg te zijn om als basis voor 
onderhandelingen in de Raad te kunnen dienen. Het grootste struikelblok voor 
overeenstemming bleef de weigering van de Britse regering een kiesstelsel met evenredige 
vertegenwoordiging toe te passen, waarbij de zetels in het Europees Parlement in grote lijnen 
zouden overeenkomen met de uitgebrachte stemmen. Hoewel het gebrek aan een eenvormige 
kiesprocedure indertijd tot veel frustratie leidde, heeft het Parlement er achteraf zeker goed 
aan gedaan zich in de eerste plaats te concentreren op de invoering van rechtstreekse 
verkiezingen en de perfectionering van het stelsel tot een latere datum uit te stellen.

Eindelijk rechtstreekse verkiezingen
Op 20 september 1976 bereikte de Raad overeenstemming over een Akte tot verkiezing van 
de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene 
verkiezingen. De Akte, die de status van primair recht heeft en waarvoor ratificatie door elke 
lidstaat vereist was, was gehecht aan een besluit.2

De Raad richtte een kamer van 410 afgevaardigden op (voor de negen lidstaten van toen), 
waarbij de vier grootste staten een gelijk aantal zetels kregen toebedeeld. Weliswaar werd 
herhaald dat er in de toekomst een eenvormige kiesprocedure moest komen, maar er werd niet 
bepaald binnen hoeveel tijd deze verwezenlijkt moest zijn. Er moest tussen donderdag en 
zondag worden gestemd. In afwachting van een eenvormige kiesprocedure, zou in het 
parlementair onderzoek naar de geloofsbrieven van degenen die gekozen waren, aandacht 
worden geschonken aan de officiële resultaten zoals die door en in elke lidstaat 
bekendgemaakt zouden worden. Om enkele kleine problemen uit de wereld te helpen werd 
een bemiddelingsprocedure met het Parlement in gang gezet.3 Met enige vertraging, vonden 
de eerste verkiezingen voor het Europees Parlement in juni 1979 plaats. 

Het pas gekozen Parlement stelde snel het omzetten van de Akte uit 1976 in een eenvormige 
                                               
1 Patijn-rapport, aangenomen op 14 januari 1975; PB C 32, van 11.02.1975. 
2 Besluit van de Raad 76/787/EGKS, EEG, EURATOM; PB L 278, van 08.10.1976. 
3 Het Verenigd Koninkrijk en Denemarken voegden verklaringen toe met betrekking tot hun overzeese 
gebiedsdelen; en Duitsland een verklaring met betrekking tot Berlijn. 
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kiesprocedure aan de orde. Het ontwerpverslag van Seitlinger was gericht op de kwestie van 
de uitbreiding van evenredige vertegenwoordiging.1 In het verslag worden kieskringen 
voorgesteld van tussen drie en vijftien parlementsleden, waarbij zetels werden toegewezen 
volgens het systeem van D’Hondt, en waarbij het mogelijk was voorkeurstemmen uit te 
brengen op individuele kandidaten op de lijsten. Op grond van ‘speciale geografische of 
etnische factoren’ kon afwijking van de norm voorkomen. Seitlinger drong er ook op aan dat 
onderdanen van een lidstaat die langer dan vijf jaar verblijf houden in een andere lidstaat, 
stemrecht zouden krijgen in het land waar ze verblijven. Er kwam een voorstel om de 
verkiezingen tot twee dagen te beperken (zondag en maandag). Vanwege de algehele politieke 
situatie in de Gemeenschap, in combinatie met de voortdurende weigering van de Britten om 
afstand te doen van hun stelsel van eenvoudige meerderheid met een verkiesbaar lid per 
kiesdistrict, was het echter onmogelijk vorderingen te maken in de Raad. 

Een zelfde lot trof Reinhold Bocklet, aangesteld rapporteur over deze zaak in de volgende 
zittingsperiode, 1984-89. Zijn pogingen mislukten door tegenwerking van de Britten. Met alle 
vernuft was het niet mogelijk evenredige en niet-evenredige kiesstelsels te verenigen binnen 
een kader dat nog met enige geloofwaardigheid ‘eenvormig’ kon worden genoemd, en dat 
tegelijkertijd zou kunnen rekenen op overeenstemming binnen het Parlement óf de Raad. 

De val van de Berlijnse muur en de integratie van Oost-Duitsland in de Gemeenschap maakte 
herziening van het aantal Duitse afgevaardigden in het Europees Parlement noodzakelijk. Na 
de verkiezingen van 1989, werd Karel De Gucht aangesteld als rapporteur inzake het dossier. 
Hij slaagde erin twee ‘interim-rapporten’ op te stellen, die de zaak weer in gang zetten. In het 
eerste rapport, herhaalde De Gucht het eerdere voorstel van het Parlement om gebruik te 
maken van de methode D’Hondt.2 Omdat hij zich zorgen maakte over de geringere opkomst 
in 1984 en 1989, bracht hij een nieuwe kwestie ter sprake: hoe de campagne voor de 
verkiezingen voor het Europees Parlement gevoerd en gefinancierd moest worden. In zijn 
tweede rapport stelde De Gucht voor dat het aantal zetels voor het verenigd Duitsland tot 99 
zou worden verhoogd, waarbij Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk elk 87 kregen 
toebedeeld.3 Ten slotte kwam De Gucht met een voorstel voor een ‘aanvullend’ systeem, 
waarbij twee derde van de Britse zetels kon worden gekozen door middel van eenvoudige 
meerderheid met een lid per kiesdistrict, maar het resterende derde deel in evenredigheid met 
het totaal aantal uitgebrachte stemmen voor elke partij zou worden toebedeeld. 

Toch kwam er, ondanks alle inspanningen van het Parlement, pas een einde aan de impasse 
met betrekking tot het kiesstelsel door de verkiezing van een Labourregering in mei 1997 in 
het Verenigd Koninkrijk, met hierbij de hulp van de Liberaal-Democraten. Voor de 
verkiezingen van 1999 werd in Groot-Brittannië een gesloten lijstenstelsel met een regionale 
evenredige vertegenwoordiging geïntroduceerd.4 Ook in Frankrijk werden nog voor de 

                                               
1 Seitlinger Rapport, aangenomen op 10 maart 1982 met 158 stemmen tegen 77 en 27 onthoudingen; PB C 87, 
van 05.04.1982. Maar zie ook het kritisch advies van de Commissie juridische zaken (rapporteur 
D’Angelosante). 
2 De Gucht Rapport, aangenomen op 10 oktober 1991 met 150 tegen 26 stemmen en 30 onthoudingen; PB C 
280, van 28.10.1991.
3 De Gucht Rapport, aangenomen op 10 maart 1993 met 207 tegen 79 stemmen en 19 onthoudingen; PB C 115, 
van 26.4.1993. 
4 Noord-Ierland had een STV-systeem (één overdraagbare stem) sinds 1979 vanwege de enorme behoefte in deze 
provincie om de mening van de minderheid te laten meetellen. In 1999 werden 10 Liberaal-Democraten, 2 
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verkiezingen van 2004 dergelijke hervormingen ingevoerd. 

Nuttige veranderingen in het Verdrag

Intussen zorgde het Verdrag van Maastricht (1992) voor flinke vooruitgang op het gebied van 
het burgerschap van de Europese Unie. In artikel 8b(2) wordt bepaald, dat:
… [iedere] burger van de Unie die verblijft houdt in een lidstaat waarvan hij geen onderdaan 
is, heeft het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in de 
lidstaat waar hij verblijft, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die staat. Dit 
recht wordt uitgeoefend onder voorbehoud van de door de Raad met eenparigheid van 
stemmen, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement 
vastgestelde nadere regelingen; deze nadere regelingen kunnen voorzien in afwijkingen 
wanneer zulks gerechtvaardigd wordt door bijzondere problemen in een bepaalde lidstaat.1

Dit had het nuttige effect dat er een wettige basis werd verschaft voor maatregelen ter 
stimulering van een transnationale electorale politiek en een sterkere participatie van burgers. 
In het Verdrag van Maastricht is tevens artikel 138 gewijzigd om het parlement het recht te 
verlenen in te stemmen met het voorstel van de Raad voor een eenvormige kiesprocedure. 
Ook is een nieuw artikel 138a toegevoegd waarin het volgende wordt bepaald: 

Europese politieke partijen zijn een belangrijke factor voor integratie binnen de Unie. 
Zij dragen bij tot de vorming van een Europees bewustzijn en tot de uiting van de 
politieke wil van de burgers van de Unie.

De overwinning van Tony Blair in mei 1997 had een positief effect op de laatste stadia van de 
intergouvernementele conferentie die leidde tot ondertekening van het Verdrag van
Amsterdam. In de eerste plaats werd in het nieuwe Verdrag de omvang van het Parlement
beperkt tot 700 zetels – met 99 voor Duitsland en 87 voor Frankrijk, Italië en het Verenigd 
Koninkrijk elk.2 Hieraan werd de volgende nieuwe, cryptische bepaling toegevoegd:

In geval van wijzigingen in dit lid dient het in elke lidstaat gekozen aantal 
vertegenwoordigers een passende vertegenwoordiging van de volkeren van de in de 
Gemeenschap verenigde staten te waarborgen.

Ten derde werd in het Verdrag van Amsterdam een nieuwe alinea ingevoegd, waarin werd 
bepaald dat de zittingsperiode van het Parlement vijf jaar is.3 Ten vierde werd in het nieuwe 
Verdrag artikel 190(4) (voorheen artikel 138(3)), als volgt gewijzigd:

Het Europees Parlement stelt een ontwerp op voor het houden van rechtstreekse 
algemene verkiezingen volgens een in alle lidstaten eenvormige procedure of volgens 

                                                                                                                                                  
Groenen, 2 Plaid Cymru 3 UKIP leden in het Parlement gekozen, wat getuigt van het belang van evenredige 
vertegenwoordiging voor de rechtvaardiging van het Europees Parlement.
1 Later artikel 19(2) van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (VEG). Het Verdrag van 
Maastricht maakte herziening van de Akte uit 1976 noodzakelijk, in Besluit van de Raad 93/81; PB L 33, van 
090.2.1993.
2 Artikel 138(2), nadien artikel 190(2). 
3 Dit, wat artikel 190(3) werd, codificeerde eenvoudigweg de Akte uit 1976. 
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beginselen die alle lidstaten gemeen hebben.1

In deze wijziging kwam de meer pragmatische aanpak van het Parlement, zoals ook naar 
voren gebracht in het rapport van De Gucht, tot uitdrukking. In het bijzonder zou deze 
verandering het voor de Ieren mogelijk maken hun systeem van één overdraagbare stem 
(STV) te handhaven in plaats van een lijstenstelsel met grootste gemiddelden te moeten 
aannemen. 

Ten slotte is het Verdrag van Amsterdam nog aangevuld met een nuttig nieuw artikel 190(5):
Het Europees Parlement bepaalt, na raadpleging van de Commissie en met 
goedkeuring van de Raad die hiertoe met eenparigheid van stemmen een besluit 
neemt, de voorschriften en algemene voorwaarden voor de vervulling van de taken 
van zijn leden.

                                               
1 Cursivering van mij. 
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