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PEN OP I' A PIER 

Een senaat van nationale 
parlementen is een doublure 
van het Europees parlement 

Een reactie op 

Ad Melkert 1 pleitte on
langs voor een verdere ver
kenning van een senaat van 

Melkert en Timmermans derland zijn of haar belan
gen zo goed mogelijk te 
dienen. Een burger ver

nationale parlementen om 
de herkenbaarheid voor de 
nationale constituency te 
vergroten. Daarmee leek 
hij zich aan te sluiten bij het 

MAX VAN DEN BERG wacht dus dat een parle
mentarier zich bezig houdt 
met de Nederland e poli
tick en met de N ederlandse 

Ieider van de PvdA-Eurodelegatie 

pleidooi dat Frans Timmer mans eerder hield in zijn 
artikel in s&.JJ van juli/augustus 2oo 1. Frans Tim
mermans brak een lans voor een senaat van nationale 
parlementen. Zijn voornaamste argument hiervoor 
is het opvullen van het democratisch tekort. 

Het onderliggende argument voor een senaat 
van nationale parlementen is dat het democratisch 
tekort als sneeuw voor de zon zal verdwijnen 
door de inbreng van nationale parlementariers 
omdat ze meer bekendheid en vertrouwen bij de 
burgers genieten. Een dergelijk effect is voorals
nog niet bewezen. Welke burger weet door wie 
hij vertegenwoordigd wordt in de wE u assemblee 
of in de parlementaire assemblee van de Raad van 
Europa? Bovendien kunnen nationale parlementa
riers in hun huidige functie ook proberen om de 
klooftussen de Europese Unie en de burger te dem
pen. Daar is geen senaat van nationale parlementen 
voor nodi g. 

De voorstellen voor een senaat van nationale par
lementen zijn niet nieuw en werden al tijdens de Eu
ropese Raad van Amsterdam besproken. Door de 
vele haken en ogen die aan deze voorstcllen vastzit
ten, heeft dit idee nooit doorgang gekregen. lk denk 
nog steeds dat een dergelijke senaat niet kan functio
neren en bovendien niet de juiste oplossing vormt 
voor het huidige democratisch tekort. 

Een van de belangrijkste praktische bezwaren 
tegen een senaat van nationale parlementen, is dat 
de nationale parlementariers simpelweg een derge
lijke extra taak niet kunnen inpassen in hun agenda's. 
Een baan als parlementarier kost vee! tijd en inspan
ning, een regelmatig verblijf in Brussel is daarmee 
niet te verenigen . Bovendien heeft elke parlementa
rier een mandaat van de kiezer gekregen om in Ne-

stem in de Raad. 
De nationale parlementariers hebben dus al een 

democratische taak te vervullen binnen de Europese 
politick. Zij steunen en controleren de afgevaardig
den van de regeringen die naar de Raad komen. 
Bovendien moeten zij er op toezien dat deze afge
vaardigden in de Raad de subsidiariteitstoets, als 
medewetgever, correct hanteren. Daarnaast zijn de 
nationale parlementariers verantwoordelijk voor 
het omzetten van Europese richtlijnen in nationale 
wetgeving. 

Een uitwisscling van ervaringen en kennis tussen 
de verschillende nationale parlementen over de con
trole op Europese besluitvorming zou verhelderend 
kynnen zijn. Helaas is een uitwis eling van best prac
tices over dit onderwerp tussen de nationale parle
menten niet haalbaar gebleken. Nederland zou ui
teraard wei kunnen proberen om met een paar 
lidstaten, die in constitutioneel opzicht het meeste 
overeenkomen met Nederland, tot een uitwisseling 
van best practices te komen. 

Het Nederlandse parlement zou ook kunnen 
overwegen om de huidige controle op de Raad jaar
lijks te eva lueren. Zeventig procent van de beslissin
gen worden in de Raad op werkgroepniveau gena
men. Het Nederlandse parlement kan waarschijnlijk 
nog beter worden ge"informeerd over de afspraken 
die op dat niveau worden gemaakt . Dit is overigens 
slechts een tussenoplossing tot aile vergaderingen 
van de Raad openbaar zijn gemaakt. Pas dan kunnen 
de pari menten hun afgevaardigden in de Raad vol -
ledig controleren. • 

Maar hoeveel burgers weten momenteel dat de 
nationale parlementariers geacht worden om de 
werkzaamheden van de Raad te volgen en te eontro
leren? De toevoeging van weer een nieuw Europees 
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in tituut zal de Europe e Unie aileen maar nog on
doorzichtiger en verwarrender maken voor het pu
bliek. Het zal nuttiger zijn om de burger eerst de be
staande werking van de Europese politick en 
instellingen duidelijk te maken . 

Als een senaat van nationale parlementen geen 
beslissingsbevoegdheden zou krijgen, zou ze in de 
pers al gauw als cen gcldverslindend praatcircus 
worden afgeschilderd. Maar als een dergelijke se
naat wei beslissingsbevoegdheden zou krijgen, zou 
ze een doublure vormen van hct Europees par
lement, al derde kamer die zich ook over wetge
vingsvoorstellen zou moeten buigen. En dat ter
wijl de situatie van een tweekamerstelsel, door 
medebeslissingsrecht van het Europees parlement, 
nog maar sinds een paar jaar bestaat in de Europese 
Unie. 

Het zou wijs zijn om de burger eerst wat beter 
aan deze nieuwe situatie te Iaten wennen en het Eu
ropees parlement de kans te geven, zich op dit vlak 
waar te maken. Hct is zeker te voorbarig een senaat 
van nationalc parlementen in te stellen op een mo
ment dat het Europees parlemcnt zelf nog ni et volle
dig bcvoegd is. Wat zou een senaat van nationale par
lementen met de M KZ-crisis moeten als hct 

Europees parlement daar nog niet mcdebeslissings
bevo gheid voor heeft? 

Deze argumentcn: de angst voor ecn nieuw ver
gadcrcircus en uitholling van de bestaande institu
ties en worden door Timmermans terzijde gescho
ven. De nood zou zo hoog zijn , de belangstelling van 
de burger voor Europese politick zo laag, dat er nu 
spijkers met koppen moeten worden geslagen. Ik 
ben hct eens met Frans Timmcrmans dat weals par
lementariers het democratisch tekort zeer serieus 
moeten nemen . Het opheffen van dit tekort moet 
onze eerste taak zijn maar dan moe ten we dat wei op 
een weloverwogen manier doen. We moeten ons 
juist niet Iaten verlciden tot paniekvoetbal, waar
door we beslissingen nemcn waarmce we uiteinde
lijk nog verder van de burger afkomen te staan. 

En zeker, het democratisch tekort bestaat. Maar 
hct Europees parlement kan aileen meer aandacht 
naar zich toetrekken door mee te tell en op aile com
munautaire beleidsterreinen dus door verdere uit
breiding van het medebeslissingsrecht. Ook Euro
pol en Eurojust kunnen aileen worden versterkt met 
voldoende zeggenschap en controle door het Euro
pecs parlement. Oat is de vernieuwing die nu nood
zakclijk is voor ecn democratisch Europa. 

1 • Clingendael-red van 4 september 
2oo 1 , g publiceerd in het 
septembernummer van s&o 
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