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Wet van 27 november 2003 tot wijziging van de
Kieswet in verband met het Besluit van de Raad
van de Europese Unie van 25 juni 2002 en
23 september 2002 tot wijziging van de Akte
betreffende de verkiezing van de
vertegenwoordigers in het Europees Parlement
door middel van rechtstreekse algemene
verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS,
EEG, Euratom (Trb. 2003, 16)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de

bepalingen in de Kieswet inzake de verkiezing van de leden van het
Europees Parlement aan te passen aan het Besluit van de Raad van 25 juni
2002 en 23 september 2002 tot wijziging van de Akte betreffende de
verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door
middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit
76/787/EGKS, EEG, Euratom (Trb. 2003, 16);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Kieswet1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Het eerste lid van artikel Y 5 komt te luiden:
1. De leden van het Europees Parlement worden gekozen voor een

periode van vijf jaren, behoudens de mogelijkheid van een verlenging of
verkorting van deze periode als gevolg van een verschuiving van de
verkiezingsperiode ingevolge artikel 5, tweede lid, tweede volzin, van de
Akte.
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B

Het eerste lid van artikel Y 8 komt te luiden:
1. De stemming voor de verkiezing van de leden van het Europees

Parlement vindt plaats op de donderdag, gelegen in de daarvoor
ingevolge artikel 11, eerste en tweede lid, van de Akte bepaalde periode

C

De artikelen Y 20 en Y 21 vervallen.

D

Artikel Y 30 komt te luiden:

Artikel Y 30

Indien de voorzitter van de Tweede Kamer een bericht ontvangt van de
voorzitter van het Europees Parlement dat het lidmaatschap van een lid
van het Europees Parlement is beëindigd wegens ontslag, overlijden of
het vervullen van een ingevolge de Akte onverenigbare functie, geeft hij
hiervan onverwijld kennis aan de voorzitter van het centraal stembureau.

E

In het opschrift van Afdeling V, het opschrift van hoofdstuk Y en in de
artikelen Y 1, Y 2, Y 4, Y 6, Y 10, Y 13, Y 22, Y 25, Y 26, Y 28, Y 29, Y 39 en
Z 8a worden de woorden «Europese Parlement» telkens vervangen door:
Europees Parlement.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 27 november 2003
Beatrix

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,
Th. C. de Graaf

De Minister van Buitenlandse Zaken,
J. G. de Hoop Scheffer

Uitgegeven de zestiende december 2003

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner
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Zie voor de behandeling in de
Staten-Generaal:
Kamerstukken II 2002/2003, 2003/2004, 28 991.
Handelingen II 2003/2004, blz. 1093.
Kamerstukken I 2003/2004, 28 991 (A).
Handelingen I 2003/2004, zie vergadering d.d.
25 november 2003.

1 Stb. 1989, 423, laatstelijk gewijzigd bij de wet
van 18 april 2002, Stb. 282.
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