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I. Inleiding

1. Zoals bekend is het Europees Parlement, dat van oorsprong een volksvertegenwoordiging van 
de tweede categorie was, met ingang van de zittingsperiode die begon in juni-juli 1979 een 
gekozen orgaan geworden.

2. In feite werd, zelfs al voordat het Parlement rechtstreeks verkozen werd, in artikel 138 lid 1 
van het verdrag tot oprichting van wat destijds de Europese Economische Gemeenschap was 
bepaald dat de leden van het Europees Parlement door de verschillende nationale parlementen uit 
hun midden zouden worden aangewezen volgens de door iedere lidstaat vastgestelde procedure. 
Daardoor hadden zij allen een dubbel mandaat.

3. In werkelijkheid was door aan het Europees Parlement het karakter van een orgaan van de 
tweede categorie toe te kennen in datzelfde artikel 138, lid 3, van het Verdrag van Rome bepaald 
dat het in tweede instantie zou worden verkozen door rechtstreekse verkiezingen, op basis van 
door de Vergadering zelf opgestelde ontwerpen, “volgens een in alle lidstaten eenvormige 
procedure”. De Raad zou daarna met eenparigheid van stemmen “de bepalingen” hebben moeten 
vaststellen “waarvan hij de aanneming door de lidstatenovereenkomstig hun onderscheidende 
grondwettelijke bepalingen aanbeveelt”.

4. In deze optiek werd tijdens de top van Parijs op 9 en 10 december 1974 bepaald dat de 
rechtstreekse verkiezingen “vanaf 1978” konden plaatsvinden en werd het Europees Parlement 
verzocht nieuwe voorstellen in te dienen aangezien de ontwerpconventie die het Parlement in 
1960 had aangenomen inmiddels achterhaald was. In januari 1975 nam het Parlement een nieuw 
ontwerp aan. Op basis hiervan en nadat een aantal tegenstelling was overwonnen bereikten de 
staatshoofden en regeringsleiders in de Europese Raad van 12 en 13 juli 1976 overeenstemming.

5. Het besluit en de Akte betreffende de verkiezing van de volksvertegenwoordigers in het 
Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen werden op 20 
september 1976 in Brussel ondertekend. Na ratificatie door alle lidstaten werd de tekst op 1 juli 
1978 van kracht. De eerste verkiezingen vonden plaats op 9 en 10 juni 1979.

II. De eisen voor een hervorming

1. Het voornemen, in het toenmalige artikel 138, lid 3, van het Verdrag, om een uniforme 
verkiezingsprocedure in te stellen leek vooral een dode letter te blijven vanaf het moment dat 
met de Akte van 1976 slechts vrij algemene beginselen werden ingevoerd die veel ruimte lieten 
voor de verschillende nationale wetgevingen.

2. Omdat de Raad geen overeenstemming had kunnen bereiken over verschillende door het 
Parlement ingediende ontwerpen, is met het Verdrag van Amsterdam overigens de mogelijkheid 
ingevoerd zich te beperken tot “gemeenschappelijke beginselen”. De huidige bewoordingen van 
artikel 190, lid 4, van het Europese Gemeenschap-verdrag bepalen in feite dat “het Europees 
Parlement een voorstel moet opstellen met het oog op rechtstreekse algemene verkiezingen 
volgens een in alle lidstaten geldende uniforme procedure of overeenkomstig beginselen die alle 
lidstaten gemeen hebben.”

3. Dit is overigens wat het Parlement heeft gedaan in het voorstel dat als bijlage is gevoegd bij de 
resolutie over de opstelling van een ontwerp voor een verkiezingsprocedure houdende 
gemeenschappelijke beginselen voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement, 
aangenomen op 15 juli 1998 (A4-0212/1998). Als gevolg van dit voorstel is de Akte van 1976 in 
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laatste instantie gewijzigd bij Besluit 2002/772/EG, Euratom van de Raad van 25 juni 2002 en 

4. Toch lijken ondanks deze wijziging (die voornamelijk betrekking had op de invoering van een 
evenredigheidstest in de nationale verkiezingswetgeving en het verbieden van een dubbel 
mandaat van parlementariërs) de huidige bewoordingen van de Akte van 1976 nog niet geheel 
bevredigend te zijn, vooral niet ten aanzien van het onderzoeken van de geloofsbrieven en het 
vervallen van het mandaat. Hieromtrent kan worden gewezen op recente situaties waarin 
verschillende leden van het Europees Parlement niet bleken te voldoen aan de bepalingen van de 
Akte.

5. In artikel 12 van de Akte van 1976 is het volgende bepaald: “Het Europees Parlement 
onderzoekt de geloofsbrieven van de vertegenwoordigers. Hiertoe neemt het nota van de officieel 
door de lidstaten bekendgemaakte uitslagen en beslist het over de bezwaren die eventueel 
kunnen worden ingebracht op grond van de bepalingen van deze akte met uitsluiting van de 
nationale bepalingen waarnaar deze akte verwijst”.

6. Kort gezegd kent deze bepaling aan het Parlement geen enkele bevoegdheid toe tot 
beoordeling van beslissingen van nationale overheden ten aanzien van verkiezingsuitslagen, 
omdat het er slechts nota van kan nemen. Wat houdt dit dan rechtens in wanneer een afkondiging 
door een lidstaat wordt uitgesproken op basis van een bepaling van nationaal recht die strijdig is 
met de Akte van 1976 en, meer algemeen, met primair recht? En wanneer een afkondiging door 
een gekozen volksvertegenwoordiger het resultaat is van een bestuurlijke of gerechtelijke 
beslissing die heeft geleid tot een bezwaarschrift tegen de verkiezingen en die gebaseerd is op 
onregelmatige nationale bepalingen?

7. Wanneer men hecht aan de letterlijke bewoordingen van artikel 12 zou het Parlement, een 
soevereine volksvertegenwoordiging, afstand moeten doen van zijn recht zelf zijn samenstelling 
te bepalen en lijdelijk de wil van de lidstaten moeten accepteren. 

8. Een vergelijkbaar probleem deed zich voor rond het in plenaire vergadering genomen besluit 
van het Europees Parlement om het mandaat van de heer Donnici niet goed te keuren en dat van 
de heer Occhetto te aanvaarden (zie het besluit van het Europees Parlement van 24 mei 2007 
(procedure 2007/2121(REG)). Bij die gelegenheid heeft het Parlement namelijk, in tegenstelling 
tot het besluit van de bevoegde nationale overheid, de afwijzing van het mandaat van de heer 
Occhetto – waardoor de heer Donnici in zijn plaats zitting had kunnen nemen in het Parlement –
nietig verklaard, omdat dit een wens was die ongeldig was vanwege een politieke overeenkomst 
die niet strookte met de letter en de geest van de Akte van 19761.

9. Voor het overige is in artikel 13, lid 3, van de Akte van 1976 het volgende bepaald: “Wanneer 
de wetgeving van een lidstaat uitdrukkelijk voorschrijft dat het mandaat van een lid van het 
Europees Parlement vervalt, loopt het mandaat van de betrokkene ten einde op grond van de 
bepalingen van die wetgeving. De bevoegde nationale autoriteiten brengen het Europees 
Parlement daarvan op de hoogte.”

10. Ook hier is aan het Europees Parlement geen enkele bevoegdheid tot beoordeling van
beslissingen van nationale overheden toegekend, waarmee laatstgenoemden dus kunnen 
besluiten een volksvertegenwoordiger niet terug te trekken. En ook hier doet zich het probleem 
voor van het vervallen van een mandaat dat door een lidstaat is verleend op basis van bepalingen 

                                               
1 Opgemerkt moet worden dat het betreffende besluit is aangevochten door de heer Donnici (zaak T-215/07) en door 
de Italiaanse regering (C-393/07) en dat de betreffende procedures nog lopen.
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van nationaal recht of bestuurlijke of gerechtelijke beslissingen die strijdig zijn met het nationale 
recht.

11. In theorie had een soortgelijk probleem zich ook kunnen voordoen bij de heer Geremek. Een 
Poolse wet van 18 oktober 2006 schreef namelijk voor dat personen die een publieke functie 
bekleedden (waaronder ook Poolse leden van het Europees Parlement) binnen een maand na het 
van kracht worden van de wet schriftelijk moesten verklaren of ze in de periode 1944-1990 wel 
of niet hadden samengewerkt met de geheime politie. Na het verstrijken van deze termijn zou het 
weigeren van een dergelijke verklaring worden gezien als een onjuiste verklaring, en 
strafrechtelijk kunnen worden vervolgd en kunnen leiden tot het vervallen van het mandaat van 
de betreffende persoon. Hierbij dient opgemerkt te worden dat in het Poolse rechtssysteem is 
bepaald dat, in tegenstelling tot de veel minder strenge regels voor nationale 
volksvertegenwoordigers, een Europees mandaat kan vervallen als gevolg van (zelfs een lichte) 
een strafrechtelijke veroordeling. De heer Geremek had geweigerd deze verklaring in te dienen 
en liep het risico hiervoor te worden veroordeeld en daarmee zijn parlementaire mandaat te 
verliezen.

12. Op dat moment deed het constitutionele hof in Polen uitspraak in een arrest en verklaarde 
hierin de wet ongeldig, maar als dat niet het geval zou zijn geweest, had het Europees Parlement 
lijdelijk nota moeten nemen van deze beslissing van een nationale overheid, wat natuurlijk in 
strijd zou zijn geweest met de meest elementaire vrijheidsbeginselen.

13. Alsof dat nog niet voldoende was, bleken de tekortkomingen van de Akte nog evidenter 
omdat het Europees Parlement, voor het onderzoeken van de geloofsbrieven of het vervallen van 
het mandaat, over geen enkel middel beschikt om onmiddellijk te reageren op nationale 
bepalingen die onverenigbaar zijn met het primaire recht. Op basis van het geldende recht is de 
enige mogelijkheid namelijk dat het Parlement de Commissie verzoekt een inbreukprocedure 
tegen de betreffende lidstaat te starten. In de huidige situatie is een dergelijk verzoek echter niet 
bindend, omdat een inbreukprocedure de exclusieve (en discretionaire) bevoegdheid van de 
Commissie is.

III. Standpunt van de rapporteur

1. Om te beginnen stelt uw rapporteur, in het licht van het voorgaande, in zijn advies aan de 
commissie constitutionele zaken, voor artikel 12 en 13 van de Akte te wijzigen en het Europees 
Parlement de mogelijkheid te geven de correspondentie rond beslissingen van de nationale 
overheden inzake het afkondigen van volksvertegenwoordigers en het vervallen van hun 
mandaat volgens de letter en de geest van de Akte te onderzoeken.

2. Hiertoe kunnen de volgende oplossingen worden bedacht:

a) aan het Europees Parlement de bevoegdheid toekennen op basis van de door de lidstaten 
afgekondigde resultaten de geloofsbrieven van de eigen leden te onderzoeken en op autonome 
wijze uitspraak te doen over geschillen die hiermee verband houden. Hiertoe zou de 
formulering van artikel 12 als volgt kunnen worden aangepast: “Het Europees Parlement 
onderzoekt de geloofsbrieven van de vertegenwoordigers op basis van de officieel door de 
lidstaten bekendgemaakte uitslagen en beslist het over de bezwaren die eventueel kunnen 
worden ingebracht op grond van de overige bepalingen van deze akte”; 

b) Het Europees Parlement de mogelijkheid bieden het Hof van Justitie te verzoeken zich vooraf 
uit te spreken over de verenigbaarheid van beslissingen van nationale overheden inzake 
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verkiezingen met het communautaire recht (volgens het model van artikel 300, lid 6 van het 
EG-Verdrag inzake internationale overeenkomsten) en, wanneer het Hof concludeert dat er 
sprake is van onverenigbaarheid onafhankelijk van de nationale overheden over te gaan tot het 
onderzoeken van de geloofsbrieven of het constateren van het verval van het mandaat; 

c) aan het Europees Parlement de bevoegdheid toekennen een zaak rechtstreeks, onafhankelijk 
van het initiatief van de Commissie, aanhangig te maken bij het Hof van Justitie wanneer het 
gaat om het verdedigen van de eigen prerogatieven, zodat duidelijk wordt dat een lidstaat 
inbreuk maakt;

d) subsidiair de Commissie, in de persoon van het verantwoordelijke commissielid, te 
verplichten het Europees Parlement uit te leggen waarom het college ondanks een verzoek 
van het Parlement heeft besloten geen inbreukprocedure te starten tegen een lidstaat die wordt 
beschuldigd van schending van de prerogatieven van het Parlement.

3. Uw rapporteur voor advies zou daarnaast kunnen overwegen enkele beginselen van 
verkiezingsrecht in de strikte zin van het woord in te voeren:

a) er zouden een of meer grensdistricten kunnen worden ingesteld (die voor meerdere lidstaten 
van belang zouden kunnen zijn), in het bijzonder met het oog op het belang dat artikel 191 
van het EG-Verdrag toekent aan politieke partijen met een Europese dimensie;

b) naast een Europees begrip “onverenigbaarheid” (zie artikel 7, lid 1, van de Akte) zou ten 
minste een Europees begrip “verkiesbaarheid en verval van het mandaat” kunnen worden 
geïntroduceerd; 

c) de eerbiediging van de volkssoevereiniteit zou kunnen worden versterkt, zodat de opdracht 
van de volksvertegenwoordigers, na stemming, slechts kan worden gewijzigd op basis van 
partijbesluiten of -overeenkomsten1.

4. Het is duidelijk dat, nu het Europees Parlement in elk geval “rechter” is in geval van 
verkiezingsgeschillen die zich voordoen op grond van de bepalingen van de Akte van 1976 (zie 
artikel 12), het Parlement beter in staat zal zijn zijn eigen samenstelling onafhankelijk van de 
nationale overheden te bepalen naarmate er meer voldoende gedetailleerde bepalingen zullen 
worden opgenomen in de Akte.

                                               
1 In de wetgeving van enkele lidstaten lijkt dit al mogelijk te zijn.
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