
Beïnvloedingsmomenten in het EU-besluitvormingsproces (de gewone 
wetgevingsprocedure) 

 
Fase    Instelling       Uitleg            Beïnvloeding- 
                    momenten 
  

Fase 1: Commissiefase 
Ontwerpfase: 

 
 
 
 
 
 

Publicatie voorstel van de Europese Commissie 
 
 

Fase 2: 
Besluitvormingsfase: 

 
Consultatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewone  
wetgevings- 
procedure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Europese Commissie 
(EC) 

De EC maakt beleid- 
en 
wetgevingsvoorstellen 

• Deelname aan expert –
groepen 

• Contacten met 
Commissie ambtenaren 

• Internetconsultaties 
• Reageren op groen- en 

witboeken 

Comité van de 
Regio’s: 

Rapporteur 
↓ 

Vakinhoudelijke 
Commissie 

↓ 
Plenaire Vergadering 

Europees Parlement: 
Beslissingsbevoegd 

↓ 
Rapporteur 

↓ 
Overleg met 

schaduwrapporteurs 
↓ 

Vakinhoudelijke 
Commissie 

↓ 
Plenaire Vergadering 

Het CvdR adviseert 
de EC over nieuwe 
voorstellen. Een 
rapporteur schrijft het 
advies voor het CvdR, 
wat via de 
behandeling in de 
plenaire vergadering 
wordt vastgesteld. 

1e Lezing: 
Behandelt voorstel:  
- EP gaat akkoord 
met EC of 
- EP gaat akkoord 
met de Raad of 
- EP gaat niet 
akkoord; dan volgt: 
2e Lezing: 
De Raad komt met 
gemeenschappelijk 
standpunt: 
- EP gaat akkoord of 
- EP dient nieuwe 
amendementen in en 
EP en Raad bereiken 
overeenstemming of 
- EP en Raad 
bereiken geen 
overeenstemming; 
dan volgt: 
3e Lezing: 
Een 
bemiddelingscomité 
probeert een 
compromis te maken, 
wanneer dit lukt volgt 
goed of afkeuring van 
de Raad en het EP 
 

• Rapporteurschap 
 

• Contacten rapporteur 
 

• Opstellen 
amendementen en 
stemadviezen 

• Contacten met: 
- rapporteur 
- schaduwrapporteur 
- Nederlandse   
Europarlementariërs  

 
• Opstellen 

amendementen en 
stemadviezen 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/0080a6d3d8/Gewone-wetgevingsprocedure.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/0080a6d3d8/Gewone-wetgevingsprocedure.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/0080a6d3d8/Gewone-wetgevingsprocedure.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/0080a6d3d8/Gewone-wetgevingsprocedure.html
http://ec.europa.eu/about/index_nl.htm
http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=65885
http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=65885
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do;jsessionid=08A246986885A15F061638901E27A65F.node2?id=146&language=NL


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluit en publicatie in het Europese Publicatieblad (EU-Staatsblad) 
Als EP en de Raad akkoord gaan met  het voorstel 

 
Fase 3: Implementatie in de lidstaten 

Raad van Ministers: 
Beslissingsbevoegd 

↓ 
Raadswerkgroepen: 
Rijks-ambtenaren 

↓ 
COREPER: PV 
(ambassadeurs) 

↓ 
Raad: Ministers 

1e Lezing: 
Behandelt voorstel:  
- Raad gaat akkoord 
met EC of 
- Raad gaat akkoord 
met EP 
- Raad gaat niet 
akkoord; dan volgt: 
2e Lezing: 
Raad komt met 
gemeenschappelijk 
standpunt. 
- Raad gaat akkoord 
met amendementen 
EP of 
- Raad gaat niet 
akkoord met 
amendementen EP; 
dan volgt  
3e Lezing:  
Een 
bemiddelingscomité 
probeert een 
compromis te maken, 
wanneer dit lukt volgt 
goed of afkeuring van 
de Raad en het EP 
 
Zie ook: Gewone  
wetgevings- 
procedure 

• BNC 
 

• Contacten met 
departementen & PV 
 

• Deelname IBDT’s 
 

• Deelname aan 
Interdep. Overleggen 
 

• Bestuurlijke 
overleggen (DUIV) 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatsblad
http://www.parlement.com/9291000/modulesf/gv6j9n9a
http://www.europa-nu.nl/id/vga3ex9vr2z9/comite_van_permanente_vertegenwoordigers
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/0080a6d3d8/Gewone-wetgevingsprocedure.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/0080a6d3d8/Gewone-wetgevingsprocedure.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/0080a6d3d8/Gewone-wetgevingsprocedure.html
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/EU/informatieverschaffing_regering.jsp

