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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een voorstel tot wijziging van de Akte tot verkiezing van de leden van het Europees 
Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen van 20 september 1976
(2007/2207(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op de Akte tot verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van 
rechtstreekse algemene verkiezingen die is gehecht aan het besluit van de Raad van 20 
september 1976, zoals gewijzigd1,

– onder verwijzing naar zijn vorige resoluties over de verkiezingsprocedure van het 
Parlement, inzonderheid zijn resolutie van 15 juli 19982,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 11 oktober 2007 over de samenstelling van het 
Europees Parlement3,

– gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van 14 december 
2007,

– gelet op artikel 39 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie4,

– gelet op het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, ondertekend op 
13 december 20075,

– gelet op de artikelen 19, lid 2, 189, 190 en 191 van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, 

– gelet op artikel 48 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

– gelet op artikel 38 bis en 45, lid 3, van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en het advies van de 
Commissie juridische zaken (A6-0000/2008),

A. overwegende dat in het Verdrag is bepaald dat het Parlement "een ontwerp [opstelt] voor 
het houden van rechtstreekse algemene verkiezingen volgens een in alle lidstaten 

                                               
1 Besluit van de Raad van 76/787/EGKS, EEG, Euratom (PB L 278, 8.10.1976, blz. 1), zoals gewijzigd bij 
besluit van de Raad 93/81 (PB L 33, 9.2.1993, blz. 15) en bij besluit van de Raad 2002/772/EG, Euratom (PB L 
283, 21.10.2002, blz. 1).
2 PB C 292, 21.9.1998, blz. 66 (Verslag-Anastassopoulos).
3 PB C 227 E, 4.9.2008, blz. 132 (Verslag-Lamassoure-Severin).
4 PB C 303, 14.12.2007, blz. 1.
5 PB C 306, 17.12.2007, blz. 1; en, vervolgens, de geconsolideerde versies van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie en het Verdrag over de werking van de Europese Unie, PB C 115, 9.5.2008, blz. 1.
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eenvormige procedure of volgens de beginselen die alle lidstaten gemeen hebben"1,

B. overwegende dat de leden van het Parlement sinds 1979 om de vijf jaar rechtstreeks zijn 
verkozen en dat de bevoegdheden en invloed van het Parlement in deze periode zijn 
toegenomen,

C. overwegende dat het Parlement op grond van het Verdrag van Lissabon aanzienlijke 
nieuwe bevoegdheden zal verkrijgen op het gebied van de wetgeving, de begroting en 
verkiezing en de toetsing van de Commissie, 

D. overwegende dat er zelfs zonder overeenstemming over een eenvormige 
verkiezingsprocedure in deze periode sprake is geweest van een geleidelijke convergentie 
van de verkiezingsstelsels, in het bijzonder de unanieme goedkeuring van de evenredige 
vertegenwoordiging in 1999, de officiële instelling van politieke partijen op EU-niveau2

en de afschaffing van het dubbele mandaat3,

E. overwegende dat met het concept van het burgerschap van de Europese Unie dat met het 
Verdrag van Maastricht in 1993 formeel in het constitutionele kader werd opgenomen, en 
dat onder meer het recht inhoudt om onder bepaalde voorwaarden deel te nemen aan 
Europese en gemeentelijke verkiezingen in andere lidstaten dan het eigen land, en met het 
Handvest van grondrechten, dat voor het eerst in 2000 te Nice werd uitgeroepen, eveneens 
een bijdrage werd geleverd aan de geleidelijke ontwikkeling van een postnationale 
democratie,

F. overwegende echter dat de belangrijke democratische functie van het Europees Parlement 
onder het publiek slechts weinig erkenning vindt, de politieke partijen op Europees niveau 
een zwakke positie innemen, de verkiezingscampagnes een meer nationaal dan Europees 
karakter hebben, de aandacht in de media voor het Parlement gering blijft en de totale 
opkomst bij de verkiezingen voor het Parlement van 63% in 1979 tot 45,6% in 2004 
gestadig is gedaald,

G. overwegende dat er tot op heden diverse discrepanties blijven bestaan tussen de stelsels 
die de lidstaten gebruiken voor de verkiezingen voor het Europees Parlement, met name 
ten aanzien van de kiesdistricten van de leden van het Europees Parlement en het 
uitbrengen van voorkeurstemmen,

H. overwegende dat het aantal aan de verkiezingen voor het Europees Parlement 
deelnemende  EU-burger dat verblijft in een lidstaat waarvan zij geen onderdanen zijn, 
gering is en het aantal dat zich verkiesbaar stelt verwaarloosbaar; overwegende dat de 
voorwaarde in verband met het stemrecht ten aanzien van verblijf en vestiging onder de 
lidstaten variëren, evenals de eisen ten aanzien van de periode waarna eigen onderdanen
die zich elders in de EU hebben gevestigd het recht verliezen om in eigen land te
stemmen,

I. overwegende dat de lidstaten op grond van de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
                                               
1 Artikel 190, lid 4, EG-Verdrag.
2 Verordening (EG) nr. 2004/2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees 
niveau (P L 297, 15.11.2003, blz. 1).
3 Besluit van de Raad 2002/772/EG, Euratom, artikel 1, lid 7, onder b).
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weliswaar een aanzienlijke vrijheid hebben bij de omschrijving van degenen die bij de 
verkiezingen voor het Europees Parlement hun stem kunnen uitbrengen, maar dat zij zich 
toch aan de algemene beginselen van de EU-wetgeving moeten houden en er niet toe 
gerechtigd zijn verschillende categorieën EU-burgers die zich in dezelfde positie bevinden 
verschillend te behandelen1,

J. overwegende dat het huidige voorstel van de Commissie ter vereenvoudiging van de 
deelname aan de verkiezingen door EU-burgers die verblijven in een lidstaat waarvan zij 
geen onderdanen zijn in de Raad is vastgelopen en overwegende dat de voorstellen van de 
Commissie in ieder geval niet beogen voldoende gekwalificeerde personen de 
mogelijkheid te geven zich op meer dan één nationale lijst bij dezelfde verkiezing 
kandidaat te stellen, hoewel dit niet in de Akte wordt uitgesloten2,

K. overwegende dat  nog een aantal andere punten herziening behoeft in verband met de 
verkiezingen voor het Europees Parlement, waaronder de kwestie van drempels, een 
minimumleeftijd voor deelname aan de verkiezingen, het gebruik van elektronisch 
stemmen, genderevenwicht onder de kandidaten, de rechten van gemeenschappen met 
minderheidstalen, de datum en het tijdschema van de verkiezingen, het onderzoek van de 
geloofsbrieven van de parlementsleden, het voorzien in vacatures en de voorrechten en 
immuniteiten van de leden van het Europees Parlement,

L. overwegende dat de verdeling van de zetels in het Parlement onder de lidstaten en de 
totale omvang van het Parlement kritieke punten vormden bij iedere intergouvernementele 
conferentie (IGC) over de herziening van de Verdragen, evenals bij iedere toetreding van 
een nieuwe lidstaat,

M. overwegende dat in het Verdrag van Lissabon het beginsel van een degressieve 
evenredigheid in de samenstelling van het Parlement wordt geformaliseerd en dat verder 
wordt vastgelegd dat het Parlement wordt samengesteld uit "vertegenwoordigers van de 
burgers van de Unie"3, hetgeen in tegenspraak is met de huidige omschrijving van leden 
van het Europees Parlement als "vertegenwoordigers van de volkeren van de staten die in 
de Gemeenschap zijn verenigd"4,

N. overwegende dat het Europees Parlement al eerder de wens te kennen gaf een einde te 
willen  maken aan bepaalde ongerijmdheden in de praktijk van de nationale verkiezingen 
en dat zijn kernvoorstel om een aantal leden van het Parlement van een transnationale 
kiesdistrictlijst te verkiezen, grotendeels genegeerd is,

                                               
1 Zaak C-145/04 Spanje tegen het Verenigd Koninkrijk [2006] (Gibraltar) en zaak C-300/04 Eman en Sevinger
tegen het College van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006] (Aruba).
2 Zie richtlijn 93/109/EG van de Raad van 6 december 1993 tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het 
actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de 
Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PB L 329, 30.12.1993, blz. 34) en de 
wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 26 september 2007 over het voorstel voor een richtlijn van 
de Raad tot wijziging van richtlijn 93/109/EG tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actief en 
passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die 
verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PB C 219 E, 28.8.2008, blz. 193) (Verslag-Duff).
3 Artikel 14 Verdrag betreffende de Europese Unie (geconsolideerde versie).
4 Artikel 189 EG-Verdrag.
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O. overwegende dat de Raad in het verleden heeft ingestemd met een onderzoek van het 
verzoek van het Parlement om een herziening van het protocol betreffende de voorrechten 
en immuniteiten van 1965 nadat het statuut van de leden van kracht zou zijn geworden1,

P. overwegende dat de Raad er in het verleden akkoord mee is gegaan dat Akte van 1976 te 
herzien2; overwegende dat de laatste aanzet naar een formele herziening van de 
verkiezingsprocedure door het Parlement van 1998 dateert,

Q. overwegende dat na de herziening van de verkiezingsprocedure van het Europees 
Parlement vrije en eerlijke verkiezingen moeten blijven bestaan en dat er geen sprake mag 
zijn van een aantasting van de algehele evenredigheid van het stelsel; de gemoderniseerde 
kieswet moet duurzaam zijn en begrijpelijk; er moet ten volle rekening worden gehouden 
met de beginselen subsidiariteit en evenredigheid opdat vermeden wordt dat uniformiteit 
alleen omwille van de uniformiteit wordt opgelegd,

1. besluit tot herziening van zijn verkiezingsprocedure om de populariteit van het Parlement 
in de gehele Unie te verbeteren, verschillen tussen de verkiezingsprocedures van de 
lidstaten te beperken en het Parlement nadrukkelijker verantwoording te laten afleggen 
aan de burgers die het vertegenwoordigt;

2. stelt derhalve voor dat de volgende herzieningen op tijd voor de verkiezingen van 2014 
worden ingevoerd: 

(a) om de afstand tussen de burger en de leden van het Europees Parlement te 
verminderen worden er territoriale kiesdistricten ingevoerd in alle lidstaten met een 
bevolking van meer dan 20 miljoen zielen;

(b) de lidstaten kunnen speciale kiesdistricten invoeren om tegemoet te komen aan de 
behoeften van gemeenschappen met minderheidstalen;

(c) om de burger te betrekken bij de vergroting van de beschikbare keus zal de lidstaten 
worden gevraagd stelsels voor het uitbrengen van voorkeursstemmen in te voeren 
waarbij de kiezer kan kiezen uit de kandidaten van hun voorkeurslijst ("semi-open  
lijsten”) en niet uitsluitend tussen partijlijsten ("gesloten lijsten");

(d) het aantal van nationale lijsten te kiezen leden bedraagt 750, variërend van een 
minimum van vijf tot een maximum van 95 zetels per lidstaat;

(e) ter vereenvoudiging van de procedure voor de zetelverdeling onder de lidstaten en 
om deze kwestie te depolitiseren zal, mits objectief gerechtvaardigd door Eurostat, 
vóór iedere verkiezing een herverdeling van zetels plaatsvinden. Dit besluit zal 
worden genomen op de strikt demografische grondslag van het aantal ingezetenen en 
overeenkomstig het beginsel van degressieve evenredigheid, zoals voorgesteld door 

                                               
1 Verklaring van 3 juni 2005 van de vertegenwoordigers van de lidstaten in de Raad bijeen. 
2 Verklaring van de Raad 6151/02 van 22 februari 2002, waarin werd besloten "dat de bepalingen van de 
onderhavige Akte voor de tweede verkiezing van het Europees Parlement die na de inwerkingtreding van de 
wijziging van de Akte van 1976 waarop dit besluit betrekking heeft, zal plaatsvinden, herzien moeten worden" -
d.w.z. vóór 2009.
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het Europees Parlement en in beginsel aanvaard door de IGC van 20071. De 
herverdeling wordt ten minste twaalf maanden vóór het einde van het mandaat 
aangekondigd;

(f) om de keus voor de kiezer te vergroten, de Europese dimensie van de 
verkiezingscampagne te versterken en de rol van de Europese politieke partijen te 
ontwikkelen wordt van het gehele grondgebied van de Europese Unie één aanvullend 
kiesdistrict gemaakt. Het aantal leden dat van deze transnationale lijst wordt gekozen 
is hetzelfde als het aantal staten. De transnationale lijsten worden samengesteld uit 
kandidaten die uit ten minste een kwart van de staten afkomstig zijn, waarbij op een 
genderevenwicht wordt gelet. Elke kiezer zal één stem kunnen uitbrengen op de lijst 
die de gehele EU beslaat in aanvulling op zijn stem op de nationale of regionale lijst. 
Het stemmen zal het uitbrengen van een voorkeurstem zijn overeenkomstig het semi-
open lijstenstelsel, terwijl de zetels overeenkomstig de methode Sainte-Laguë2

worden toegewezen;

(g) personen kunnen zich bij dezelfde verkiezing zowel kandidaat stellen voor de 
EU-brede als de nationale of regionale kiesdistricten; personen die hun officiële 
woon- of verblijfplaats in meer dan één lidstaat hebben en personen met een dubbele 
nationaliteit die in de desbetreffende kiesregisters zijn opgenomen, hebben de 
mogelijkheid zich op meer dan een nationale of regionale lijst bij dezelfde verkiezing 
kandidaat te stellen;

(h) op EU-niveau wordt een verkiezingsautoriteit ingesteld om het verloop van de 
verkiezing die van de EU-brede lijst plaatsvindt te regelen en de geloofsbrieven van 
de leden van het Europees Parlement die van die lijst worden verkozen te 
onderzoeken. In de verkiezingsautoriteit neemt één vertegenwoordiger van elke 
lidstaat zitting en het voorzitterschap is in handen van de Commissie; 

(i) om het EU-brede verloop van de verkiezingen duidelijk te onderstrepen zullen de 
verkiezingen alleen op zaterdagen en zondagen worden gehouden; 

(j) ter aanmoediging van de opkomst in lidstaten waar de school- en 
universiteitsvakanties in juni beginnen en ook om het pas verkozen Parlement meer 
tijd te geven zich op de verkiezing van de voorzitter van de Commissie voor te 
bereiden zullen de verkiezingen van juni tot mei3 worden vervroegd;

(k) de minimumleeftijd voor het actief kiesrecht voor de verkiezingen voor het Europees 
Parlement bedraagt 16 jaar. De minimumleeftijd voor het passief kiesrecht bedraagt 

                                               
1 Verklaring nr. 5, gehecht aan de Slotakte van de IGC. De formule is: "Het beginsel van degressieve 
proportionaliteit houdt in dat de verhouding tussen de bevolking en het aantal zetels van elke lidstaat moet 
variëren naar gelang van hun respectieve bevolking, zodat elke afgevaardigde van een meer bevolkte lidstaat 
meer burgers vertegenwoordigt dan elke afgevaardigde van een minder bevolkte lidstaat en omgekeerd, maar 
ook dat geen enkele minder bevolkte lidstaat meer zetels heeft dan een meer bevolkte lidstaat".
2 De methode Sainte-Laguë maakt gebruik van de delers 1, 3, 5, 7 enz., en zal bij de Europese verkiezingen van 
2009 worden toegepast in Duitsland, Letland en Zweden. Gebruikmaking van deze methode levert een resultaat 
op dat de verkiezingsuitslag iets getrouwer weerspiegelt dan toepassing van de methode d'Hondt.
3 Zoals voorgesteld in de resolutie van het Europees Parlement van 1 december 2005 betreffende richtsnoeren 
voor de goedkeuring van de Commissie, PB C 285, 22.11.2006, blz. 137 (Verslag-Duff).
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18 jaar;

(l) het Parlement onderzoekt de geloofsbrieven van zijn leden op grond van de  door de 
lidstaten verstrekte officiële gegevens (ook bij de vervulling van vacatures) en het 
heeft de bevoegdheid om bij elke vorm van onenigheid een uitspraak te doen; het 
Parlement beschikt ook over de mogelijkheid stappen te ondernemen tegen de 
intrekking van een mandaat door een lidstaat indien de desbetreffende nationale 
bepalingen in tegenspraak zijn met het primair recht van de Europese Unie;

3. bepaalt dat bij de verkiezingen van 2014 zo uitgebreid mogelijk gebruik moet worden 
gemaakt van e-verkiezingstechnieken, mits er zowel in technisch als wettelijk opzicht 
garanties zijn voor de betrouwbaarheid van deze manier van stemmen;

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten meer te doen om EU-burgers die in een lidstaat 
verblijven waarvan zij geen onderdaan zijn te helpen om aan de Europese verkiezingen in 
hun land van verblijf deel te nemen;

5. verzoekt de lidstaten over te gaan tot harmonisering van hun voorschriften met 
betrekking tot het ontnemen van het kiesrecht voor de nationale parlementsverkiezingen 
aan onderdanen die in andere lidstaten verblijven; moedigt lidstaten die op dit punt
gelijke denkbeelden huldigen aan, hun samenwerking op bilaterale basis te versterken 
door het wederzijds toekennen van kiesrechten voor nationale verkiezingen;

6. dringt er bij het in juni 2009 te kiezen Parlement op aan om in het licht van de dan 
bestaande status van het Verdrag van Lissabon na te denken over de vraag of als 
grondslag voor de samenstelling van het Parlement vanaf 2014, zoals thans, moet worden 
gekozen voor het aantal ingezetenen van een land, of in plaats daarvan voor het aantal 
EU-burgers met een bepaalde nationaliteit die ingezetenen van de EU zijn;

7. verzoekt de Commissie voorstellen aan de Raad voor te leggen voor de wijzigingen van 
de Verdragen die vereist zijn om deze hervormingen in de praktijk te brengen en 
vervolgens met voorstellen te komen voor de vereiste uitvoeringsmaatregelen voor de 
hervormingen, die tijdig vóór de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014 in 
werking moeten treden;

8. dringt er bij de IGC inzake een hervorming van het verkiezingsstelsel op aan ook 
wijzigingen aan te brengen in het protocol van 1965 over de voorrechten en immuniteiten 
van de Europese Gemeenschappen teneinde tot een eenvormig en supranationale regeling 
voor de leden van het Europees Parlement te komen1;

9. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede de parlementen en de regeringen van de lidstaten.

                                               
1 Resolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2006 over de wijziging van het protocol betreffende de 
voorrechten en immuniteiten (PB C 303 E, 13.12.2006, blz. 830), waarin het Parlement zijn voornemen bevestigt 
gedeeltelijk gebruik te maken van het statuut van de leden als basis voor de beoogde herziening (besluit van het 
Europees Parlement van 3 juni 2003 houdende aanneming van het statuut van de leden van het Europees 
Parlement, PB C 68 E, 18.3.2004, blz. 115).
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