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Epiloog 

 

De onderzoeksvraag van dit proefschrift richt zich op het duiden van de 

vertegenwoordigende positie van het Europees Parlement. In de voorgaande 

hoofdstukken is dan ook niet al teveel aandacht besteed aan de bevoegdheden 

die het zou moeten hebben of aan zijn bestaansrecht überhaupt. Toch kan 

daarover wel het een en ander gezegd worden op basis van de in dit boek 

opgedane inzichten. In het navolgende wordt dan ook schetsmatig aangegeven 

wat de meest voor de hand liggende manier zou zijn om de positie van het EP 

helemaal in overeenstemming te brengen met die opgedane inzichten. Bezien 

wordt, met andere woorden, op welke wijze het recht dat geldt ten aanzien van 

het Parlement consequenter zou kunnen worden gemaakt als de uitgangspunten 

en conclusies van dit proefschrift als juist zouden worden aanvaard.  
 In essentie is de huidige democratie positie van het Europees Parlement om 

twee redenen problematisch. Het meest in het oog springende probleem is dat 

het de bevoegdheden mist om het Europese recht werkelijk democratisch te 

legitimeren. Het tweede probleem is echter eigenlijk veel groter, en is ironisch 

genoeg dat het zich teveel gedraagt als Europees Parlement. Hiermee wordt 

bedoeld dat zijn functioneren teveel lijkt op dat van nationale parlementen. 

Hoewel het een vertegenwoordigingsorgaan van de verschillende Europese 

volkeren is, is die diverse grondslag niet of nauwelijks terug te vinden in zijn 

organisatiewijze of wijze van besluitvorming. Die organisatiewijze en wijze van 

besluitvorming wijzen er, sterker nog, eerder op dat het Parlement geroepen is 

een werkelijk unitaire Europese stem te vertolken in plaats van een op meerdere 

stemmen gebaseerd Europees compromis. De fracties zijn immers ideologisch 

georganiseerd, terwijl zij volgens art. 30 Reglement van het Europees Parlement 

(Reglement EP) moeten bestaan uit ‘leden uit ten minste een vierde van de 

lidstaten’. De meerderheidsbesluitvorming door het Parlement versterkt dit 

beeld, aangezien die leidt tot toerekening van alle vastgestelde besluiten aan alle 

leden van het EP. 

 Het voorwaardelijke karakter dat de ‘Europese volkswil’ zou moeten 

hebben is nergens in terug te vinden. Daarmee lijkt het Parlement principieel 

dezelfde positie als nationale parlement te (moeten) hebben, terwijl dat niet in 

overeenstemming is met zijn grondslagen zoals die in het voorgaande zijn 

blootgelegd. Het omgekeerde is juist het geval. Het is van belang het tweede 

geconstateerde probleem eerder op te lossen dan het eerste, omdat er anders een 

sterker Europees Parlement ontstaat, terwijl er geen Europees volk bestaat. In 

dat geval zou het Europese recht beweerdelijk gelegitimeerd worden door een 

parlement dat een volk vertegenwoordigt dat niet bestaat, of in ieder geval niet 
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soeverein is.
1
 Bij nadere ontwikkeling van het EP zou het daarom goed zijn er 

eerst voor te zorgen dat zijn organisatie- en besluitvormingswijze past bij zijn 

democratische grondslag. Pas daarna is het verstandig zijn bevoegdheden ten 

aanzien van wetgeving en controle van de executieve te versterken.  

 Wat opvalt aan het huidige EP is dat het enerzijds transnationaal 

georganiseerd is en bij meerderheid besluit, terwijl het anderzijds een 

confederaal verkiezings- en vertegenwoordigingsstelsel kent. Hoewel 

besluitvorming bij gewone meerderheid in confederaties als zodanig geen 

probleem hoeft te zijn, zouden er meer garanties ingebouwd kunnen worden die 

ervoor zorgen dat de door het EP vastgestelde wil slechts voorwaardelijk als 

zodanig kan gelden. Daarbij kan in het Parlement ruimte gemaakt worden voor 

het zichtbaar maken van de verschillende volkswillen, terwijl die uiteindelijk 

opgaan in een Europese compromiswil.  

 De eerste en meest eenvoudige stap hiertoe zou het afschaffen van art. 30 

van het Reglement EP kunnen zijn. Dat artikel verplicht fracties immers te 

bestaan uit vertegenwoordigers van meerdere lidstaten, terwijl zij bovendien 

politieke verwantschap moeten hebben. Als de zeer dominante rol van fracties in 

het EP in het achterhoofd wordt genomen, valt op dat het Parlement kennelijk 

meent dat het onwenselijk is nationale fracties te kennen of dat überhaupt 

nationale willen zichtbaar gemaakt worden. Het is een goed idee te verzekeren 

dat bijvoorbeeld de negenennegentig Duitse of vierenzeventig Franse 

Europarlementariërs de zes van Malta of Luxemburg niet ondersneeuwen of 

simpelweg overstemmen. Dat hangt evenwel niet zonder meer samen met de 

samenstelling van fracties, maar eerder met hun bevoegdheden. Ook in het 

huidige Europese recht is er eigenlijk geen reden te veronderstellen dat fracties 

moeten bestaan uit leden die afkomstig zijn uit verschillende lidstaten. Wegens 

de zeer grote invloed die fracties in de werkzaamheden van het EP hebben, moet 

het huidige art. 30 van het Reglement van het Europees Parlement daarom op 

gespannen voet met het vrije mandaat van zijn leden worden geoordeeld.
2
 

 Twee situaties die geen aanpassing behoeven zijn het ontbreken van 

Europese politieke partijen en het ontbreken van een eenvormige 

verkiezingswijze van het EP. Van beide is tot op heden niet erg veel terecht 

gekomen, ondanks de verschillende voorstellen die daartoe onder andere door 

onder andere het Europees Parlement zijn gedaan. Juist ook vanwege zijn 

principieel diverse achterban is het echter onnodig om werkelijk Europese 

politieke partijen op te richten en is er evenmin aanleiding om een uniforme 

verkiezingswijze van Europarlementariërs vast te stellen. Uiteraard is Europese 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1  Dat dit anders wordt zodra er wel een Europees volk ontstaat moge duidelijk zijn. Zijn 

bestaan zou evenwel bij een soevereine daad of iets dergelijks moeten blijken voordat het 

logisch wordt het soeverein in de rechtsorde te laten zijn. 
2  Zie voor het vrije mandaat art. 4 Akte betreffende de verkiezing van de 

vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene 

verkiezingen. 
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politieke samenwerking in de vorm van partijfederaties, zoals al gebeurt, 

uitstekend. Deze federaties kunnen immers een uitstekende schakel zijn in de 

legitimatieketen, die bestaat tussen de verschillende volkswillen en de door het 

Parlement vastgestelde compromiswil.  

 Zolang er echter geen Europees volk is, is er ook geen reden om tot 

werkelijk Europese politieke partijen te komen. Sterker nog, momenteel zou het 

bijvoorbeeld zelfs merkwaardig zijn als de kandidaatstelling voor het EP ergens 

anders dan in de lidstaat zelf plaats zou vinden omdat Europese verkiezingen 

nog altijd gaan over het per lidvolk aanwijzen van de eigen Europarlementariërs. 

Precies hetzelfde gaat op voor een uniforme verkiezingswijze van het EP. Die is 

vooralsnog principieel onnodig omdat er niet één volk tot handelen wordt 

gebracht. Ieder volk kan dan ook juist beter zelf, door middel van zijn eigen 

democratische wetgever, vaststellen hoe het zijn representanten wil aanwijzen. 

Dat mag uiteraard eenzelfde procedure zijn, maar dat hoeft dus niet. Een 

uniforme verkiezingswijze draagt zelfs het risico in zich dat het zichtbaar maken 

van de nationale volkswil definitief ondersneeuwt, dat de Europarlementariërs 

die stap overslaan, en dat ze zich nog meer dan nu al het geval is gaan gedragen 

als werkelijk Europese volksvertegenwoordigers.  

 Vergeleken met deze relatief eenvoudige kwesties is het ingewikkelder te 

bedenken hoe het voorwaardelijke karakter van de Europese compromiswil 

zichtbaar gemaakt kan worden of hoe duidelijk gemaakt kan worden dat 

volkeren van de EU ook in de Europese rechtsorde soeverein zijn gebleven. In 

essentie is de vraag hier in hoeverre de meerderheidsregel onverkort kan gelden 

in het EP of de verschillende nationale contigenten van 

volksvertegenwoordigers als zodanig bevoegdheden zouden moeten hebben en 

of er een externe partij moet zijn die op enigerlei wijze afbreuk kan doen aan 

zijn beslismacht. 

 Beginnend met de nuclear option van volkssoevereiniteit blijft het 

soevereine volk altijd bevoegd tot interpositie, nullificatie en uittreding. Omdat 

deze drie bevoegdheden wezenlijk nationale ‘noodrembevoegdheden’ zijn, ligt 

het niet voor de hand die toe te wijzen aan (de nationale contigenten van) het 

Europees Parlement. In plaats daarvan ligt het meer voor de hand te regelen dat 

ze via de nationale parlementen uitgeoefend worden. Omdat ze alle drie 

wezenlijk een uiting zijn van de soevereiniteit over de rechtsorde en niet van de 

soevereiniteit in de rechtsorde en het bovendien noodgrepen zijn, is niet gezegd 

dat ze niet ook anders uitgeoefend kunnen worden.
3
 Het nut van het regelen van 

de uitoefening van deze bevoegdheden moet uiteindelijk dan ook vooral gezocht 

worden in de afspraak de bevoegdheden niet, of alleen in het uiterste geval te 

gebruiken. Desnoods kan daaraan toegevoegd worden dat bewuste interpositie 

of nullificatie beschouwd wordt als uittreding. Hoe dan ook raakt dit type 

bevoegdheid wel aan de positie van het EP, maar past het niet bij de aard van dat 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3  Gedacht kan bijvoorbeeld ook worden aan een nationaal referendum. 
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Parlement ze zelf uit te oefenen. Eerder is het zo dat het goede functioneren van 

het Parlement moet voorkomen dat gebruik ervan ooit nodig is. 

 Waar de soevereiniteit van elke lidstaat meebrengt dat de bevoegdheid tot 

interpositie, nullificatie en uittreding principieel bestaat, is het logisch te 

veronderstellen dat er ook een bevoegdheid van de andere lidstaten tot uitstoting 

bestaat. Aangezien het internationaal recht beide nader inperkt en omdat bij 

voorkeur voorkomen moet worden dat dergelijke metabevoegdheden ingeroepen 

worden, is het verstandig dit nader te regelen.
4
 Art. 7 VEU regelt momenteel dat 

een lidstaat bij (dreiging van) ernstige schending van de waarden van de EU van 

bepaalde rechten geschorst kan worden. Daaronder valt wel het stemrecht in de 

Raad maar vallen kennelijk niet de bevoegdheden van Europarlementariërs. Het 

verdient aanbeveling in het artikel op te nemen dat het ook kan gaan om de 

bevoegdheden van de Europarlementariërs in kwestie. Bovendien zou het beter 

zijn aan het artikel toe te voegen dat ook stelselmatige en blokkerende weigering 

van een lidstaat tot vruchtbare samenwerking uiteindelijk dezelfde sanctie kan 

hebben. Op de korte termijn is ‘nauwere samenwerking’ (enhanced cooperation) 

wellicht een oplossing voor dergelijk gevallen. Duidelijk zou evenwel hoe dan 

ook gemaakt kunnen worden dat een lidstaat niet simpelweg het goede 

functioneren van de Unie moet kunnen frustreren en dat die, als hij dat wel doet, 

geschorst kan worden en zelfs misschien ‘gevraagd’ kan worden de Unie te 

verlaten. 

 Bij dit soort stevige taal zij eraan herinnerd dat een intensieve statenbond als 

de EU wezenlijk afhankelijk is van het onderlinge vertrouwen en de onderling 

loyaliteit van haar lidstaten en lidvolkeren. In beginsel mag er dus vanuit gegaan 

worden dat de lidstaten voortdurend en steeds weer opnieuw willen 

samenwerking in de EU. Het ligt dan ook helemaal niet in de rede heftige 

bevoegdheden als nullificatie, uittreding en uitstoting te gebruiken. Wie evenwel 

vreest dat het enkele bestaan van deze bevoegdheden desondanks een 

destabiliserend effect zou kunnen hebben, kan eisen dat het gebruik van zo’n 

bevoegdheid getoetst kan worden door een rechter. Uitstoting zou eventueel 

voorgelegd moeten kunnen worden aan het HvJEU, terwijl voor interpositie en 

nullificatie eventueel dwingende betrokkenheid van een nationale rechter 

bedongen zou kunnen worden. Hoe dan ook is het beter dit type bevoegdheid te 

reguleren en daarmee te kanaliseren dan ze in het geheel onbesproken te laten. 

Als het erop aankomt is het immers onwenselijk niet te weten hoe het een en 

ander in zijn werk dient te gaan. 

 Tot zover de bevoegdheden die betrekking hebben op uitzonderlijke 

situaties. Zoals gezegd gaat een intensieve statenbond er vanuit dat de lidstaten 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4  Over de (ingeperkte) bevoegdheid tot uittreding en uitstoting naar internationaal recht, 

zie art. 54 e.v. Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht. Voor zover uittreding naar 

internationaal recht niet mogelijk is, zijn staten uiteraard wel bevoegd te regelen dat het 

recht van een internationale organisatie niet langer geldt binnen de eigen interne 

rechtsorde, al levert hen dat wel internationaalrechtelijke aansprakelijkheid op. 
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graag loyaal willen samenwerken. Veel interessanter is dan ook de ‘normale 

situatie’, waarin het Parlement volgens het huidige recht standaard (behalve bij 

een wantrouwensvotum) bij gewone meerderheid beslist. In hoofdstuk 6 is 

geconcludeerd dat een dergelijk systeem niet onverenigbaar is met een 

intensieve statenbond, zolang er van de lidstaten geen cruciale offers worden 

gevraagd. De vraag is hier of die conclusie onverkort opgaat voor het EP en hoe 

dat zit met cruciale offers. 

 Voor zover het Compromis van Luxemburg al juridisch verbindend is 

binnen de Europese Unie, geldt het in ieder geval niet binnen het EP.
5
 In plaats 

daarvan besluit het Parlement simpelweg bij meerderheid, zonder dat er als 

zodanig juridische consequenties verbonden worden aan de notie dat een lidstaat 

in bijzonder negatief door een besluit getroffen dreigt te worden.
6
 Een systeem 

als de Belgische ‘alarmbelprocedure’ kent het Parlement bijvoorbeeld niet.
7
 

Evenmin kent het een systeem waarbij soms bij gekwalificeerde (of zelfs 

concurrente) meerderheid besloten wordt, en soms bij gewone meerderheid. 

Deze situatie is in zijn algemeenheid niet conceptueel problematisch, maar ook 

niet zonder meer geboden. Het zou bijvoorbeeld heel goed denkbaar zijn dat het 

Parlement, net als de Raad voor gevoelige onderwerpen een zwaardere 

stemprocedure geldt.  

 Problematisch is overigens wel dat het Parlement geen enkele 

alarmbelprocedure kent. Zolang de EU confederaal van aard is, is het verstandig 

in de verdragen neer te leggen dat ook in het Parlement de fundamentele 

belangen van één of meerdere lidstaten niet opgeofferd mogen worden aan het 

Europese compromis. Dergelijke besluiten zouden immers onverenigbaar zijn 

met de vooronderstelling die het Parlement überhaupt in staat stelt bij gewone 

meerderheid te besluiten. Een (grote) meerderheid van de Europarlementariërs 

uit één lidstaat zou daarom formeel aan moeten kunnen geven te menen dat de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5  Zie paragraaf 2.2 van hoofdstuk 2 voor het Compromis van Luxemburg en de onzekere 

juridische status ervan. 
6  Er is althans geen enkele juridische voorziening die dit regelt. 
7  Art. 54 van de Belgische grondwet luidt: ‘Behoudens voor de begrotingen alsook voor de 

wetten waarvoor een bijzondere meerderheid is vereist, kan een met redenen omklede 

motie, ondertekend door ten minste drie vierden van de leden van een der taalgroepen en 

ter tafel gelegd na de indiening van het verslag en vóór de eindstemming in openbare 

vergadering, verklaren dat de bepalingen die zij aanwijst in een ontwerp of voorstel van 

wet de betrekkingen tussen de gemeenschappen ernstig in het gedrang kunnen brengen. 

 In dat geval wordt de parlementaire procedure opgeschort en de motie verwezen naar de 

Ministerraad, die binnen dertig dagen daarover zijn gemotiveerd advies geeft en de 

betrokken Kamer uitnodigt zich uit te spreken hetzij over dit advies, hetzij over het 

eventueel geamendeerde ontwerp of voorstel. 

 Deze procedure kan slechts eenmaal worden toegepast door de leden van een taalgroep 

betreffende eenzelfde ontwerp of voorstel van wet.’ (curs. van mij, MD). Zie hierover 

nader G. Craenen/P. Populier, ‘Het Koninkrijk België’, in: L. Prakke & C.A.J.M. 

Kortmann (red.), Het staatsrecht van de landen van de Europese Unie, Deventer: Kluwer 

2009, p. 48. 
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fundamentele belangen van hun lidstaat op het spel staan, zodat zij in dat 

specifieke geval niet zonder meer in kunnen stemmen met gebruikmaking van 

de meerderheidsregel. 

 Een vraag die hierbij dan nog wel speelt is of de nationale parlementen er 

ook bij betrokken zouden moeten worden. Enerzijds zou dat vreemd zijn, omdat 

Europarlementariërs rechtstreeks gekozen worden en er daarom geen reden is te 

menen dat nationale parlementariërs over hun schouder mee zouden moeten 

kunnen kijken. Bovendien wordt ook de Raad geacht nationale belangen te 

behartigen, zodat fundamentele bezwaren ook daarin tot een blokkade kunnen 

leiden. Anderzijds zou enig toezicht kunnen worden gezien als een uitbreiding 

van de gele- of oranjekaartprocedure. Waar het EP nu ‘te Europees’ 

georganiseerd is terwijl het wel de taak van Europarlementariërs is Europese 

compromissen te vinden, is het niet heel vreemd te veronderstellen dat zij hun 

eigen nationale fundamentele belangen wel eens uit het oog verliezen. Enige 

nationale invloed kan daarmee toch geboden zijn. Het is daarmee toch denkbaar 

Europarlementariërs of de besluiten die ze beogen te nemen afhankelijk te 

stellen van enigerlei vorm van nationaal parlementair vertrouwen of 

instemming, hoewel dat niet zonder meer geboden is.
8
 

 Met deze maatregelen kan het Parlement een meer confederaal parlement 

worden, dat zijn fundamentele grondslag in zijn werkwijze tot uiting brengt. Het 

is uiteraard moeilijk tegelijkertijd de nationale volkswil duidelijk te moeten 

maken en een Europees compromis te moeten bereiken. Onmogelijk lijkt dat 

echter niet. Hoewel het niet helemaal hetzelfde is, slagen nationale 

parlementariërs er bijvoorbeeld ook in nationale compromissen te sluiten, terwijl 

zij tevens een partijstandpunt verdedigen. Ook als het wel heel moeilijk is, is het 

vooralsnog echter noodzakelijk. Zolang de Europese Unie nog niet gebaseerd is 

op een fundamentele politieke eenheid, berust zij immers op de steeds weer 

blijkende wil tot samenwerking. Een parlementair orgaan dat in die 

omstandigheden beweert het Europese recht te legitimeren kan dat alleen maar 

doen als het ook duidelijk maakt welke volkswillen waarom tot een bepaald 

besluit leiden. 

 Daarmee zou het ‘democratisch tekort’ van de Europese Unie evenwel nog 

niet opgelost zijn. Het valt op dat het Europees Parlement weliswaar het 

primaire Europese legitimatieorgaan is, maar het daar niet de bevoegdheden 

naar heeft. Als de Unie zijn democratische grondslagen wil waarmaken, moet 

daarin dus verandering worden aangebracht. Kort samengevat heeft het 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

8  Denkbaar is bijvoorbeeld de invoering van getrapte verkiezingen voor het EP, de 

herinvoering van het dubbelmandaat of het afleggen van politieke verantwoordelijkheid 

van Europarlementariërs aan hun nationale parlementen. Zie hierover nader Hoogers, 

‘Considerations’ en Besselink, ‘National parliaments’, p. 128. Besselink meent dat 

nationale parlementariërs Europarlementariërs meer zouden moeten bevragen. Zijn 

invalshoek is daarbij overigens niet dat de EU een statenbond is, maar dat de Unie een 

(evolutionaire) samengestelde constitutie heeft. 
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Parlement nog altijd niet de bevoegdheden om de verkiezingen van zijn leden 

over de belangrijkste beleidskeuzes van de Europese Unie te laten gaan.
9
 Vanuit 

de gedachte dat het principiële doel van volkssoevereiniteit de zelfregering door 

het volk is en het Europees Parlement het daartoe gekozen orgaan is, ligt het 

voor de hand deze situatie aan te passen. Volkssoevereiniteit vereist immers 

meer dan het slechts mogen meepraten door volksvertegenwoordigers met niet-

gekozen organen als de Europese Commissie. Aangezien er voor gekozen is 

Europese verkiezingen voor een Europees volksvertegenwoordigend orgaan te 

houden en daaraan een democratisch legitimerend effect toe te dichten, moeten 

die verkiezingen ergens over gaan. De volkeren moeten iets te willen hebben 

omdat er anders geen sprake kan zijn van zelfregering. 

 De verkiezingen voor het EP zouden daarom op enigerlei wijze de 

grondslag moeten leggen voor een Europese executieve. Omdat 

volkssoevereiniteit een Legitimationskette van volk tot uitgeoefend 

overheidsgezag vereist, moet de executieve in deze optiek uiteindelijk steunen 

op gehouden verkiezingen. Waar het EP gezien wordt als bovenstatelijke 

volksvertegenwoordiging ligt het voor de hand die instelling de taak toe te 

bedelen de executieve, of de voorzitter van de executieve, te selecteren.
10

 De 

(Europese) Raad zou het daarbij eventueel van assistentie kunnen dienen door 

één of meer kandidaten aan te bevelen. Meer dan aanbevelen zou daarbij echter 

niet aan de orde moeten zijn, omdat dat het hart raakt van waar democratische 

verkiezingen over gaan: het door de executieve en het parlement uitvoeren van 

de beleidsagenda. 

 Daarmee is overigens niet gezegd dat het Parlement ook zonder meer het 

recht van wetgevingsinitiatief toegekend moet worden. Dat lijkt misschien nogal 

voor de hand te liggen, maar is toch niet zonder meer nodig. De gedachte dat de 

Commissie het Europees algemeen belang waarborgt en dus alleen voorstellen 

doet die daarmee in overeenstemming zijn rechtvaardigt, tezamen met het 

argument dat het institutionele evenwicht niet nodeloos verstoord moet worden, 

het behoud van haar initiatiefmonopolie. De gedachte dat er alleen 

wetgevingsinitiatieven worden genomen die de Europese 

samenwerkingsconstructie als geheel ten goede komen en de vuistregel dat er 

niet onnodig aan het recht gesleuteld moet worden als het goed functioneert, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

9  Vgl. Weiler, Haltern & Mayer, ‘European Democracy and its Critique’, p. 6. Voor een 

zeer interessante analyse van de mate waarin de uitslag van de Europese verkiezingen 

van juni 2004 (niet) van invloed waren op de benoeming van Barroso tot 

Commissievoorzitter, zie Beukers, ‘The Barroso Drama’. 
10  Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wijze waarop de Duitse Bondsdag de Bondskanselier 

aanwijst. Voor de huidige invloed van het EP bij de totstandkoming van de Commissie-

Barroso in 2004, zie Beukers, ‘The Barroso Drama’. Voor het interessante door-elkaar-

lopen van binnenlandse (Duitse) en Europese politiek daarbij, zie D. Thym, ‚The Barroso 

Drama: Pöttering and Schulz Take Over Action and Inaction of National Politics in the 

making of the Barroso Commission’, European Constitutional Law Review 2005, vol. 1, 

nr. 2, p. 203-210. 
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rechtvaardigen samen het voortduren van het ontbreken van een initiatiefrecht 

voor het EP.  

 Een minimum aan zeggenschap is in dit verband echter wel vereist. Juist 

ook vanwege het gebrek aan het initiatiefrecht zou het Parlement in zijn 

algemeenheid politieke doorzettingsmacht jegens de Commissie moeten hebben. 

Het moet de Commissie daarom bij voorkeur met gewone meerderheid te 

aftreden kunnen dwingen als die zich niet conformeert aan zijn politieke agenda. 

Het gaat hierbij niet om het kunnen voorschrijven van concrete 

rechtshandelingen, maar slechts om het hebben van een dwingende bevoegdheid 

op hoofdlijnen, zoals bijvoorbeeld ook de Nederlandse Tweede Kamer het 

kabinet wel politiek kan dwingen maar geen concrete verplichtingen kan 

opleggen. Juist ook in dit verband is het vreemd dat het EP de Commissie 

slechts met tweederdemeerderheid kan heenzenden, terwijl het bij gewone 

meerderheid instemt met haar benoeming.  

 Een laatste punt is dan nog dat het EP op een aantal cruciale beleidsterreinen 

geen volle zeggenschap heeft. Nog altijd kent het Europese recht uiteenlopende 

regelgevingsprocedures, variërend van volle inspraak van tot slechts advisering 

door het Parlement. Deze situatie moet worden afgekeurd omdat juist het EP 

gezien moet worden als bovennationale volksvertegenwoordiging die bij uitstek 

Europese wetgeving democratisch legitimeert. Het is zoals gezegd goed 

denkbaar dat het over politiek gevoelige beleidsterreinen met een versterkte 

meerderheid zou moeten besluiten, terwijl hier in herinnering gebracht wordt dat 

ook het EP de cruciale belangen van een lidstaat niet mag schenden. Ook tegen 

deze achtergrond is het echter vreemd dat er een Europese 

volksvertegenwoordiging bestaat en de EU zichzelf ziet als democratische 

organisatie, maar het Parlement geen of weinig zeggenschap heeft over 

belangrijke beleidsterreinen. De gedachte van democratische legitimatie brengt 

immers mee dat wetgeving bij voorkeur door het parlement zelf vastgesteld 

wordt, terwijl er van die stelregel niet op hoofdlijnen afgeweken moet worden. 

Indirecte legitimatie via de nationale regeringen ligt slechts op ondergeschikte 

terreinen voor de hand. 

 Als uiteindelijk dan nog de vraag zou voorliggen hoe de positie van het 

Europees Parlement naar huidig recht, zonder de hier voorgestelde wijzigingen 

dus, zou moeten worden gewaardeerd, kan het enige antwoord daarop zijn dat 

die positie eigenlijk niet goed te begrijpen valt. Dit is met name zo omdat de 

grondslag die het bestaansrecht van het Parlement vormt onzeker is en zijn 

organisatiewijze inconsequent is. Hierboven is uitgewerkt aan welke minimale 

eisen een op volkssoevereiniteit gebaseerd parlement zou moeten voldoen. 

Vereist zou daarbij onder andere zijn dat Europese verkiezingen ook echt de 

Europese beleidsagenda bepalen. Geconstateerd is echter dat het Parlement tot 

op heden de bevoegdheden mist om een dergelijke rol te kunnen vervullen. 

 Democratische legitimatie door het Europees Parlement blijft daarmee met 

de huidige stand van zaken vooral een kwestie van meepraten en meebeslissen. 

Schijnbaar mag het Parlement er enorm blij mee zijn dat het tegenwoordig op de 
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meeste terreinen een echte medewetgever is geworden. Echt bevredigend kan 

die positie echter niet zijn omdat het op een aantal terreinen, en met name ten 

aanzien van de selectie van de Commissie(voorzitter) nog altijd geen 

doorzettingsmacht heeft. Daarmee lijkt het Parlement naar huidig recht vooral 

op een faculteitsraadgelijkend ‘medezeggenschapsparlement’, dat wel mag 

blokkeren maar slechts weinig zelf tot stand kan brengen. Het zou bij de 

eerstvolgende verdragswijziging voor de hand liggen dat het Parlement niet 

inzet op het uitbreiden van zijn medezeggenschapsbevoegdheden, maar het al 

zijn politieke energie steekt in het mogen voordragen of, beter nog, benoemen 

van de Commissievoorzitter en in het mogen heenzenden van de Commissie met 

een eenvoudige meerderheid. 

 



 

 

 

 




