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Guy Verhofstadt en Gianni Pittella willen vermijden dat alweer een EU-topjob naar de EVP gaat. © REUTERS

De vier grote Europese politieke families wedijveren om de stoel van Martin Schulz als voorzitter van het Europees
Parlement. Guy Verhofstadt riskeert er zelfs zijn brexitjob voor.

Martin Schulz wordt mogelijk de sociaaldemocratische uitdager van Angela Merkel bij de Duitse verkiezingen vol‐
gend najaar. Zijn opvolger als voorzitter van het Europees Parlement wordt op 17 januari in Straatsburg verkozen.

De vier grote politieke families in het halfrond hebben al een kandidaat aangeduid. Bij de christendemocratische
EVP zijn er zelfs meerdere kandidaten. De conservatieve ECR-fractie schoof de Belgische Helga Stevens (N-VA)
naar voren. Gisteren stapten ook Gianni Pittella en Guy Verhofstadt, de fractieleiders van respectievelijk de sociaal‐
democratische en de liberale fractie, mee in de race.

De machtsstrijd toont aan dat de functie van parlementsvoorzitter belangrijker is geworden door de invulling die
Schulz eraan gaf. Hij werkte zich binnen op Europese toppen en was zeer aanwezig in het publieke debat.

Het hielp natuurlijk dat Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker Schulz nodig had om de grote coalitie van de con‐
servatieve EVP en de sociaaldemocratische S&D te vriend te houden. Het is een publiek geheim dat Juncker liever
een socialist in de functie had dan een partijgenoot, kwestie van de troepen onder controle te houden.

Nochtans was het altijd de bedoeling om het voorzittersmandaat van vijf jaar op te splitsen tussen de twee politieke
families van de grote coalitie. De EVP ging ervan uit dat de nieuwe voorzitter een van hen zou zijn.

De tegenzet van S&D- fractieleider Gianni Pittella als kandidaat parlementsvoorzitter, haalde de EVP gisteren uit die
droom. Helga Stevens is blij 'dat de benoeming voor het eerst niet in achterkamers wordt beslist, maar een open
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wedstrijd wordt'.

Dat de christendemocraten solo slim wilden spelen, wekte veel wrevel op, erkennen bronnen in het Europees Parle‐
ment. De EVP levert nu al twee andere topfuncties: die van de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk en
Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.

'We zullen nooit een rechts monopolie aanvaarden dat de Europese instellingen controleert', zei Pittella gisteren. Al
lijkt het erop dat hij door de Italiaanse premier Matteo Renzi de arena wordt ingestuurd om de druk op te voeren.

De kandidaturen voor de opvolging van Schulz moeten op 12 december binnen zijn. De EVP moet tegen dan één
kandidaat naar voren schuiven. Mairead McGuinness en Alain Lamassoure outten zich al, maar er zijn nog meer
gegadigden, zoals fractieleider Manfred Weber.

Bij de liberalen floot het partijbureau Sylvie Goulard terug als kandidaat. Fractieleider Guy Verhofstadt kreeg een
mandaat om te onderhandelen. Hij stopt alle topfuncties in één trommel: de voorzitter, de vicevoorzitters en de voor‐
zitters van commissies. Door dat manoeuvre dreigen ook de premiers zich te gaan moeien.

Zo nestelt Verhofstadt zich - alweer - midden in het bed. Maar ook hij moet een prijs betalen als hij voorzitter wil wor‐
den: hij riskeert dan zijn functie als brexitonderhandelaar kwijt te spelen.

KORT

0p 17 januari kiest het Europees Parlement een opvolger voor voorzitter Martin Schulz. De vier grootste politieke
fracties dingen naar de job. De Belgische ex-premier en liberale fractieleider Guy Verhofstadt stopt alle functies in
het Parlement in een onderhandelingstrommel. Hij riskeert zo zelf zijn functie als brexitonderhandelaar voor het
Parlement kwijt te raken.
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