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STELLINGEN 
BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT 

The investigative function of the European Parliament 
Christian Nicolas Syrier 

 
1.  Een sterk parlementair onderzoeksrecht werkt als een zwaard 

van Damocles boven het hoofd van machthebbers. Door 
integere machtsuitoefening voorkomen zij dat het zwaard op 
hen neerdaalt. 

 
.2. Een te lichtvaardig gebruik van het enquêterecht leidt al snel tot 

een bot instrument. Het Europees Parlement doet er daarom 
goed aan een prudent gebruik te maken van zijn enquête-
bevoegdheid. 

 
3. Elke vorm van machtsuitoefening dient door tegenmacht te 

worden beteugeld. Het is dan ook toe te juichen dat het Europees 
Parlement het handelen van ‘onafhankelijke’ Europese agent-
schappen steeds nauwkeuriger onderzoekt.  

 
4. Omdat het EU recht zowel op Europees als op nationaal niveau 

wordt uitgevoerd, dient ook de democratische controle daarop 
zowel op Europees als op nationaal niveau plaats te vinden. 

 
5. Door het ontbreken van een Europese ‘public sphere’ is het op 

het Europese toneel eenvoudiger dan op het nationale toneel om 
met machtsmisbruik weg te komen. 

 
6. Multidisciplinair onderzoek is alleen zinvol als de beoefenaars 

ervan de afzonderlijke disciplines beheersen. 
 
7. Beoefenaars van het politieke staatsrecht staan – voor de 

praktische relevantie van hun onderzoek – voor de uitdaging de 
politieke context in hun onderzoek te betrekken, zonder echter 
met een juridische methode voor politicoloog te gaan spelen. 

 
8. Waar veel nationale parlementen vanwege monistische verhou-

dingen geen serieus tegenwicht bieden aan ‘hun’ regeringen, 



heeft het Europees Parlement een tamelijk zelfstandige – en 
daardoor sterke – positie ten opzichte van de Europese 
Commissie. 

 
9. Dat persoonlijke opvattingen en politieke wenselijkheden een 

gevaar kunnen vormen voor de noodzakelijke objectiviteit van 
wetenschappelijk onderzoek, is regelmatig zichtbaar bij 
beoefenaars van het Europese recht. 

 
10. De toenemende obsessie voor kwantitatieve doelstellingen en 

academische ‘rankings’ bedreigt door haar perverse effecten de 
kwaliteit van zowel academisch onderzoek als onderwijs. 

   

 

 

 


