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1 - BRONNEN EN REIKWIJDTE VAN HET
RECHT VAN DE EUROPESE UNIE - [1.2.1.]

De Europese Unie bezit rechtspersoonlijkheid en heeft als zodanig een eigen
rechtsorde, die verschilt van de internationale rechtsorde. Het recht van de Europese
Unie is ook rechtstreeks of zijdelings van invloed op de wetgeving van haar lidstaten
en wordt deel van het rechtsstelsel van elke lidstaat. De Europese Unie is op zichzelf
een rechtsbron. De rechtsorde wordt doorgaans ingedeeld in primaire wetgeving
(de Verdragen en algemene rechtsbeginselen), secundaire of afgeleide wetgeving
(gebaseerd op de Verdragen) en aanvullende wetgeving.

DE BRONNEN VAN HET RECHT VAN DE UNIE EN HUN HIËRARCHIE

— Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU); Verdrag betreffende de werking van
de Europese Unie (VWEU); en de bijbehorende protocollen (aan de verdragen
zijn 37 protocollen, 2 bijlagen en 65 verklaringen gehecht waarin zich nadere
bijzonderheden bevinden die niet in de volledige wettekst zijn opgenomen) 1.1.5;

— Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 4.1.2.;

— het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
(Euratom) is nog steeds van kracht als een afzonderlijk verdrag.

— internationale overeenkomsten 5.2.1,;

— algemene beginselen van het recht van de Unie;

— afgeleide of secundaire wetgeving.

De verdragen en de algemene beginselen vormen de top van de rechtshiërarchie
en worden primaire wetgeving genoemd. Na de inwerkingtreding van het Verdrag
van Lissabon op 1 december 2009 werd ook het Handvest van de grondrechten
hierbij inbegrepen. De door de Unie gesloten internationale overeenkomsten zijn
ondergeschikt aan primaire wetgeving. Het volgende niveau in de hiërarchie wordt
gevormd door afgeleide wetgeving, die uitsluitend rechtsgeldig is wanneer zij in
overeenstemming is met de handelingen en overeenkomsten die hoger in rang staan.

DOELSTELLINGEN

De EU een rechtsorde bezorgen als basis voor de verwezenlijking van de in de
Verdragen genoemde doelstellingen.

RECHTSBRONNEN VAN DE EU

A. Primaire wetgeving van de Europese Unie 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 4.1.2
B. Afgeleide of secundaire wetgeving van de Unie
1. Algemeen
De rechtshandelingen van de Unie worden opgesomd in artikel 288 VWEU.
Het gaat om verordeningen, richtlijnen, besluiten, aanbevelingen en adviezen.
De EU-instellingen kunnen deze handelingen slechts vaststellen wanneer een

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_1.1.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_4.1.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_5.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_1.1.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_1.1.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_1.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_1.1.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_1.1.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_4.1.2.pdf
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verdragsbepaling hun daarvoor bevoegdheid verleent. De afbakening van
de bevoegdheden van de Unie wordt beheerst door het beginsel van
bevoegdheidstoedeling, als vastgelegd in artikel 5, lid 1, VEU. In het VWEU
wordt de reikwijdte van de bevoegdheden van de Unie gedefinieerd, waarbij deze
bevoegdheden in drie categorieën worden ingedeeld: exclusieve bevoegdheden
(artikel 3), gedeelde bevoegdheden (artikel 4) en ondersteunende bevoegdheden
(artikel 6), waarbij de EU maatregelen vaststelt om het optreden van de lidstaten te
ondersteunen, te coördineren of aan te vullen. De gebieden waarop deze categorieën
betrekking hebben, worden duidelijk vermeld in de artikelen 3, 4 en 6 van het VWEU.
Als de bevoegdheid ontbreekt om een in de Verdragen genoemde doelstelling te
verwezenlijken, kunnen de instellingen de bepalingen van artikel 352 VWEU toepassen
en zo „passende bepalingen” vaststellen.
De instellingen stellen uitsluitend de rechtshandelingen vast die in artikel 288 van het
VWEU worden vermeld. De enige uitzondering is het gemeenschappelijk buitenlands,
veiligheids- en defensiebeleid, waarop nog steeds intergouvernementele procedures
van toepassing zijn. Op dit beleidsterrein zijn gemeenschappelijke strategieën,
gemeenschappelijke acties en gemeenschappelijke standpunten vervangen door
„algemene richtsnoeren” en door „vaststellingsbesluiten”, waarin het optreden en de
standpunten van de Unie, evenals de bijbehorende uitvoeringsbepalingen, worden
vastgesteld (artikel 25 VEU).
Er bestaan daarnaast verscheidene andere instrumenten, zoals aanbevelingen,
mededelingen en besluiten betreffende de organisatie en de werking van de
instellingen (met inbegrip van interinstitutionele overeenkomsten), waarvan benaming,
structuur en rechtsgevolg voortvloeien uit de diverse verdragsbepalingen of uit de op
grond van de Verdragen vastgestelde regelgeving.
2. Hiërarchie van afgeleide wetgeving van de Unie
Voor de afgeleide wetgeving is in de artikelen 289, 290 en 291 van het VWEU
een rangorde ingesteld tussen wetgevings-, gedelegeerde en uitvoeringshandelingen.
Wetgevingshandelingen worden gedefinieerd als rechtshandelingen die door middel
van een gewone of bijzondere wetgevende procedure worden aangenomen.
Gedelegeerde handelingen daarentegen zijn niet-wetgevingshandelingen met
een algemene strekking, die bepaalde niet-essentiële onderdelen van de
wetgevingshandeling aanvullen of wijzigen. De bevoegdheid om deze handelingen
vast te stellen kan door de wetgever (Parlement en Raad) aan de Commissie
gedelegeerd worden. De wetgevingshandeling bakent de doelstellingen, inhoud,
reikwijdte en duur van de bevoegdheidsdelegatie af, en in voorkomend geval ook van
de spoedprocedures. De wetgever bepaalt ook de voorwaarden van de delegatie. Hij
kan zich onder meer het recht voorbehouden de delegatie in te trekken of bezwaren
te uiten.
Uitvoeringshandelingen worden in de regel vastgesteld door de Commissie,
die hiervoor bevoegd is wanneer juridisch bindende rechtshandelingen volgens
eenvormige voorwaarden moeten worden uitgevoerd. Slechts in specifieke, terdege
gemotiveerde gevallen en in kwesties met betrekking tot het gemeenschappelijk
buitenlands en veiligheidsbeleid is het de Raad die uitvoeringshandelingen vaststelt.
Indien de basishandeling volgens de gewone wetgevingsprocedure wordt vastgesteld,
kunnen het Europees Parlement of de Raad de Commissie op elk gewenst moment te
kennen geven dat zij van mening zijn dat een ontwerpuitvoeringshandeling de bij de
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basishandeling verleende uitvoeringsbevoegdheden overschrijdt. In dat geval moet de
Commissie de ontwerpuitvoeringshandeling herzien.
3. De verschillende rechtsinstrumenten die de afgeleide wetgeving van de Unie
vormen
a. Verordeningen
Verordeningen zijn algemeen van toepassing, bindend in al hun onderdelen en
rechtstreeks toepasselijk. Zij dienen volledig te worden nageleefd door degenen op wie
zij van toepassing zijn (particulieren, lidstaten, instellingen van de Unie). Verordeningen
zijn rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten zodra zij in werking treden (op de in de
verordening vastgestelde dag of, bij gebreke hiervan, de twintigste dag na publicatie
in het Publicatieblad van de Europese Unie) en hoeven niet te worden omgezet in
nationaal recht.
Doel van verordeningen is te waarborgen dat het recht van de Unie in alle lidstaten
uniform wordt toegepast. Tegelijkertijd verhinderen verordeningen de toepassing van
nationale wetgeving die inhoudelijk niet verenigbaar is met de strekking van hun
materiële rechtsbepalingen.
b. Richtlijnen
Richtlijnen zijn bindend wat betreft het te bereiken resultaat voor een of alle lidstaten
waarvoor zij bestemd zijn, doch aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid
gelaten vorm en middelen te kiezen. De nationale wetgever moet richtlijnen in nationaal
recht omzetten (via een nationale uitvoeringsmaatregel), waarbij dat recht aan de
doelstellingen van de richtlijnen wordt aangepast. Pas na deze omzetting van de
richtlijn zijn individuele burgers eraan gebonden en kunnen zij er rechten aan ontlenen.
De lidstaten hebben bij de omzetting een zekere mate van vrijheid om rekening te
houden met specifieke nationale omstandigheden. Omzetting moet gebeuren binnen
de in de richtlijn vastgelegde termijn. Bij de omzetting van richtlijnen waarborgen de
lidstaten de doeltreffendheid van het EU-recht, overeenkomstig het beginsel van loyale
samenwerking als bedoeld in artikel 4, lid 3, VEU.
In principe zijn richtlijnen niet rechtstreeks toepasselijk. Het hof van Justitie van de
Europese Unie heeft evenwel bepaald dat afzonderlijke bepalingen van een richtlijn,
in uitzonderlijke gevallen, rechtstreeks in werking kunnen treden in een lidstaat
nog voordat die lidstaat de richtlijn heeft omgezet ingeval: a) de richtlijn niet of op
ondeugdelijke wijze is omgezet in nationaal recht; b) de bepalingen van de richtlijn,
wat betreft de inhoud, dwingend en voldoende duidelijk en specifiek zijn; en c) uit de
bepalingen van de richtlijn rechten voortvloeien voor de individuele burger.
Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, kunnen individuele burgers zich ten
opzichte van alle dragers van openbaar gezag op de desbetreffende bepalingen van
de richtlijn beroepen. Zelfs wanneer uit de desbetreffende bepalingen geen rechten
voor de individuele burger voortvloeien en slechts aan de eerste en tweede voorwaarde
wordt voldaan, worden lidstaten geacht rekening te houden met de niet-omgezette
richtlijn. Deze gerechtelijke uitspraak is hoofdzakelijk gebaseerd op de beginselen van
doeltreffendheid, de noodzaak verdragsschendingen te voorkomen en de noodzaak
van rechtsbescherming. Anderzijds mag een individuele burger zich tegenover een
andere burger niet beroepen op de rechtstreekse werking van een niet-omgezette
richtlijn („horizontale werking”; de zaak Faccini Dori, C-91/92, Jurispr. 1994, blz. I-3325
e.v., punt 25).
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Overeenkomstig de jurisprudentie van het Hof (de zaak Francovich, gevoegde
zaken C-6/90 en C-9/90) kan een individuele burger een schadevergoeding vorderen
van een lidstaat die het Unierecht niet naleeft. Dit is, in geval van een richtlijn die niet of
ondeugdelijk is omgezet, mogelijk indien: a) de richtlijn bedoeld is voor het verlenen van
rechten aan individuele burgers; b) de inhoud van de rechten kan worden vastgesteld
op basis van de bepalingen van de richtlijn; en c) er een causaal verband bestaat
tussen de inbreuk op de verplichting tot omzetting van deze richtlijn en de door de
benadeelde burger geleden schade. Voor het inroepen van de aansprakelijkheid van
de lidstaat hoeft dan geen schuld of nalatigheid van de zijde van die lidstaat te worden
aangetoond.
c. Besluiten, aanbevelingen en adviezen
Een besluit is bindend in al zijn onderdelen. Als het besluit gericht is tot bepaalde
subjecten (lidstaten, natuurlijke of rechtspersonen), is het slechts bindend voor deze
subjecten. Met een besluit wordt beoogd om ten aanzien van de subjecten tot wie het
is gericht, concrete vraagstukken te regelen. Een individuele burger kan de rechten
die hij ontleent aan een besluit dat gericht is tot een lidstaat enkel doen gelden als die
lidstaat het besluit omzet. Besluiten kunnen onder dezelfde voorwaarden als richtlijnen
rechtstreeks toepasselijk zijn.
Uit aanbevelingen en adviezen vloeien voor de ontvanger geen rechten en plichten
voort, maar zij vormen een hulpmiddel bij de uitlegging van recht van de Unie.
4. Bevoegdheden, procedures, handhaving en toepassing met betrekking tot
rechtshandelingen
a. Wetgevingsbevoegdheid, initiatiefrecht en wetgevingsprocedures: 1.3.2, 1.3.6,
1.3.8 en 1.2.3
Het Parlement, de Raad en de Commissie nemen deel aan de goedkeuring van EU-
wetgeving in een mate die afhankelijk is van de rechtsgrondslag van het betrokken
wetsontwerp. Het Parlement kan de Commissie verzoeken om wetgevingsvoorstellen
voor te leggen aan het Parlement en de Raad.
b. Uitvoering van de wetgeving van de Unie
Het primair recht van de Unie verschaft de EU slechts beperkte bevoegdheden tot
handhaving, waardoor het over het algemeen de lidstaten zelf zijn die moeten toezien
op de naleving ervan. Artikel 291, lid 1, van het VWEU voegt daaraan toe dat de
lidstaten alle maatregelen van intern recht moeten nemen die nodig zijn ter uitvoering
van de juridisch bindende handelingen van de Unie. Indien het nodig is dat bindende
handelingen van de Unie volgens eenvormige voorwaarden worden uitgevoerd, is het
de Commissie die haar uitvoeringsbevoegdheid uitoefent (artikel 291, lid 2, van het
VWEU).
c. Keuze van de rechtshandeling
In een groot aantal gevallen bepalen de Verdragen de vorm van de vereiste
rechtshandeling. Vaak wordt echter geen specifieke handeling voorgeschreven en dan
bepaalt artikel 296, eerste alinea, van het VWEU dat de instellingen zelf per afzonderlijk
geval een keuze moeten maken, "met inachtneming van de toepasselijke procedures
en van het evenredigheidsbeginsel".

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_1.3.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_1.3.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_1.3.8.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_1.2.3.pdf
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C. De algemene beginselen van het recht van de Unie en de grondrechten
De Verdragen verwijzen slechts heel summier naar de algemene beginselen van
het recht van de Unie. Deze beginselen werden in hoofdzaak ontwikkeld door de
jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (rechtszekerheid,
institutioneel evenwicht, gewettigd vertrouwen enz.). De jurisprudentie van het Hof
zorgde er ook voor dat de grondrechten erkend werden als algemene beginselen van
het recht van de Unie. Ze zijn inmiddels verankerd in artikel 6, lid 3, van het VEU, waarin
wordt verwezen naar de grondrechten, zoals zij worden gewaarborgd door het Verdrag
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en zoals
zij voortvloeien uit de constitutionele tradities die de lidstaten gemeen hebben en uit
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (4.1.2).
D. Door de Unie gesloten internationale overeenkomsten
De Unie kan in het kader van haar bevoegdheden internationale overeenkomsten
sluiten met derde landen of internationale organisaties (artikel 261, lid 1, VEU). Deze
overeenkomsten zijn bindend voor de Unie en de lidstaten en maken integraal deel uit
van het recht van de Unie.

ROL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Artikel 14, lid 1, VEU, bepaalt: „Het Europees Parlement oefent samen met de Raad
de wetgevingstaak (via de „gewone wetgevingsprocedure”) en de begrotingstaak
(via een bijzondere wetgevingsprocedure als bedoeld in artikel 314 VWEU) uit”. Het
Parlement streeft ernaar de wetgevingsprocedures te vereenvoudigen, de redactionele
kwaliteit van de wetsteksten te verbeteren en te zorgen voor effectievere sancties
bij niet-naleving van het recht van de Unie door de lidstaten. Het jaarlijkse werk- en
wetgevingsprogramma van de Commissie bevat de belangrijkste beleidsprioriteiten
van de Commissie alsook concrete maatregelen van al dan niet wetgevende
aard om deze prioriteiten in de praktijk gestalte te geven. Het Parlement draagt
daadwerkelijk bij aan de totstandkoming van nieuwe wetgeving doordat het het
jaarlijkse werkprogramma van de Commissie onderzoekt en aangeeft welke wetgeving
het graag ingevoerd zou zien.
Nu de Unie rechtspersoonlijkheid bezit, kan zij internationale overeenkomsten sluiten
(artikel 218 VWEU). Voor alle overeenkomsten die worden gesloten op het terrein
van het gemeenschappelijke handelsbeleid, alsmede voor alle beleidsterreinen waarop
de gewone EU-wetgevingsprocedure van toepassing is, is de goedkeuring van het
Europees Parlement vereist.
Udo Bux
03/2018

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_4.1.2.pdf
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2 - SUPRANATIONALE
BESLUITVORMINGSPROCEDURES - [1.2.3.]

De lidstaten zijn met de Europese Unie overeengekomen om op grond van
hun lidmaatschap van de EU op specifieke beleidsvlakken een deel van
hun bevoegdheden over te dragen aan de EU-instellingen. Daarom kunnen
de EU-instellingen binnen hun wetgevende en uitvoerende procedures, de
begrotingsprocedures, de benoemingsprocedures en de quasi-constitutionele
procedures bindende supranationale besluiten nemen.

GESCHIEDENIS (1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4. EN 1.1.5.)

Op grond van het Verdrag van Rome had de Commissie de bevoegdheid om
voorstellen te doen en te onderhandelen (met name op wetgevingsgebied en
op het gebied van de externe economische betrekkingen), werden de besluiten
genomen door de Raad (of, bij benoemingen, door vertegenwoordigers van de
regeringen van de lidstaten) en mocht het Europees Parlement advies geven. De
rol van het Parlement is geleidelijk toegenomen op begrotingsgebied ten gevolge
van de hervormingen van 1970 en 1975, en op wetgevingsgebied, binnen de
Europese Akte en de daaropvolgende Verdragen, te beginnen bij de invoering van
de medebeslissingsprocedure met de Raad door het Verdrag van Maastricht, waarin
ook de rol van het Parlement bij benoemingen werd versterkt. Door de Europese
Akte heeft het Europees Parlement bovendien ook de bevoegdheid gekregen in te
stemmen met toetredings- en associatieovereenkomsten, die bij het Verdrag van
Maastricht tot bepaalde andere internationale verdragen is uitgebreid. Het Verdrag
van Amsterdam had grote gevolgen voor de democratisering van de Gemeenschap
door de vereenvoudiging van de medebeslissingsprocedure, de uitbreiding met nieuwe
beleidsterreinen en de versterking van de rol van het Parlement bij de benoeming
van de Commissie. In een verdere stap heeft het Verdrag van Nice de bevoegdheden
van het Parlement aanzienlijk uitgebreid. Enerzijds was de medebeslissingsprocedure
(waarbij het Parlement over dezelfde rechten beschikt als de Raad) van toepassing op
vrijwel alle nieuwe beleidsterreinen waarover de Raad bij gekwalificeerde meerderheid
van stemmen mocht beslissen. Anderzijds heeft het Parlement dezelfde bevoegdheden
gekregen als de lidstaten wanneer het erom gaat kwesties voor te leggen aan het
Europees Hof van Justitie. Het Verdrag van Lissabon is een volgende kwalitatieve stap
naar volledige gelijkheid met de Raad ten aanzien van EU-wetgeving en -financiën.

WETGEVINGSPROCEDURES[1]

A. Gewone wetgevingsprocedure (artikel 289 en 294 VWEU)
1. Toepassingsgebied
Met het Verdrag van Lissabon werden 40 nieuwe rechtsgrondslagen toegevoegd,
met name op het gebied van justitie, vrijheid en veiligheid, en landbouw. Dit
Verdrag plaatst het EP op hetzelfde niveau als de Raad wat de besluitvorming
voor EU-wetgeving betreft. De gewone wetgevingsprocedure, de voormalige
medebeslissingsprocedure, is van toepassing op 85 rechtsgrondslagen. De gewone
wetgevingsprocedure omvat besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid (BGM)

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_1.1.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_1.1.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_1.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_1.1.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_1.1.5.pdf
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in de Raad (artikel 294 VWEU). De procedure is echter niet van toepassing op
een aantal belangrijke beleidsterreinen waarvoor eenparigheid in de Raad nodig is,
zoals het fiscaal beleid inzake directe belastingen en transnationale aspecten van het
familierecht.
2. Procedure
De gewone wetgevingsprocedure wordt uitgevoerd volgens dezelfde stappen als de
voormalige medebeslissingsprocedure. De formuleringen in het VWEU zijn echter
aanzienlijk gewijzigd, met name om de gelijkwaardige rol van de Raad en het Europees
Parlement in deze procedure te benadrukken.
a. Commissievoorstel
b. Eerste lezing door het Parlement
Het Europees Parlement neemt een standpunt in met gewone meerderheid van
stemmen.
c. Eerste lezing door de Raad
De Raad neemt haar standpunt in met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.
Op de gebieden van sociale zekerheid en de politiële en justitiële samenwerking
in strafzaken kan op verzoek van een lidstaat het voorstel aan de Europese Raad
worden voorgelegd (artikelen 48 en 82 VWEU) en hierdoor wordt de gewone
wetgevingsprocedure geschorst tot de Europese Raad de kwestie opnieuw naar de
Raad verwijst (ten laatste na vier maanden). In het geval van artikel 82 kunnen minstens
negen lidstaten beslissen het overleg voort te zetten in de vorm van een nauwere
samenwerking (artikel 20 VEU en artikelen 326-334 VWEU).
Indien de Raad het standpunt van het Europees Parlement goedkeurt, is het besluit
aangenomen in de formulering die overeenkomt met het standpunt van het Parlement.
d. Tweede lezing door het Parlement
Nadat het standpunt van de Raad is toegezonden aan het Europees Parlement, moet
dit zich binnen een termijn van drie maanden uitspreken. Het kan dan:
— het voorstel zoals gewijzigd door de Raad goedkeuren of geen besluit nemen; in

beide gevallen is het wetsvoorstel zoals gewijzigd door de Raad aangenomen;

— het standpunt van de Raad met een absolute meerderheid van stemmen van
zijn leden verwerpen; het wetsvoorstel is daarmee verworpen en de procedure
beëindigd;

— met meerderheid van stemmen van zijn leden amendementen op het standpunt
van de Raad voorstellen, die vervolgens aan de Commissie en de Raad worden
voorgelegd voor advies.

e. Tweede lezing door de Raad
— De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen over de

amendementen van het Parlement, maar met eenparigheid van stemmen over die
amendementen waarover de Commissie een negatief advies heeft uitgebracht.
Het voorstel wordt aangenomen als de Raad, uiterlijk drie maanden na ontvangst,
alle amendementen van het Parlement goedkeurt.

— Indien de Raad niet alle amendementen goedkeurt, wordt het bemiddelingscomité
binnen zes weken bijeengeroepen.
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f. Bemiddeling
— Het bemiddelingscomité bestaat uit leden van de Raad en een gelijk aantal

vertegenwoordigers van het Europees Parlement en wordt geassisteerd door
de Commissie. Het neemt de standpunten van het Parlement en de Raad in
overweging en heeft zes weken om een gemeenschappelijke tekst op te stellen
die steun geniet bij een BGM van de vertegenwoordigers van de Raad en een
meerderheid van de vertegenwoordigers van het Parlement.

— De procedure wordt beëindigd en het voorstel wordt niet aangenomen als
het comité binnen de gestelde termijn geen overeenkomst bereikt over een
gemeenschappelijke tekst.

— Als het comité een gemeenschappelijke tekst goedkeurt, wordt deze ter
goedkeuring voorgelegd aan de Raad en het Europees Parlement.

g. Einde van de procedure (derde lezing)
— De Raad en het Europees Parlement hebben zes weken de tijd om de

gemeenschappelijke tekst goed te keuren. De Raad besluit met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen en het Parlement met een meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.

— Het voorstel wordt aangenomen als de Raad en het Europees Parlement de
gemeenschappelijke tekst goedkeuren.

— Wanneer bij het verstrijken van de termijn een van beide instellingen de
ontwerptekst niet heeft goedgekeurd, wordt het voorstel niet aangenomen.

In de afgelopen vijf jaar zijn er aanzienlijk meer standpunten in eerste lezing
aangenomen op basis van informele onderhandelingen tussen de Raad en het
Parlement.
Er bestaan bepaalde overgangsclausules die de Europese Raad in staat stellen om
de gewone procedure ook van toepassing te laten zijn op vrijgestelde beleidsterrein
(bijvoorbeeld sociaal beleid — artikel 153, lid 2).
B. Raadplegingsprocedure
Alvorens een besluit te nemen dient de Raad kennis te nemen van het advies van het
Europees Parlement en eventueel van het Europees Economisch en Sociaal Comité
en het Comité van de regio's. Deze raadpleging is verplicht in de zin dat wanneer zij
niet plaatsvindt het besluit onwettig is en door het Hof nietig kan worden verklaard
(arrest zaak 138 en 139/79). Wanneer de Raad voornemens is het voorstel ingrijpend
te wijzigen, dient hij het Parlement opnieuw te raadplegen (arrest zaak 65/90).
C. Goedkeuringsprocedure
1. Toepassingsgebied
Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon wordt de
goedkeuringsprocedure in het bijzonder toegepast op de horizontale
begrotingsflexibiliteitsclausule zoals bepaald in artikel 352 (oud artikel 308 VEG).
Andere voorbeelden zijn de bestrijding van discriminatie (artikel 19, lid 1, VWEU) en het
lidmaatschap van de Unie (artikelen 49 en 50 VEU). Daarnaast is goedkeuring van het
Parlement vereist voor associatieovereenkomsten (artikel 217 VWEU), de toetreding
van de EU tot het EHRM (artikel 6, lid 2, VEU), overeenkomsten die een specifiek
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institutioneel kader scheppen, die aanzienlijke gevolgen hebben voor de begroting of
overeenkomsten betreffende gebieden waarop de gewone wetgevingsprocedure van
toepassing is (artikel 218, lid 6, VWEU).
2. Procedure
Het Europees Parlement behandelt een voorstel dat is toegezonden door de Raad;
het neemt met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen een besluit over
de goedkeuring van het voorstel (zonder de mogelijkheid om te amenderen). Tijdens
de eerdere fases van de procedure (behandeling van het voorstel van de Europese
Commissie) kent het Verdrag geen enkele formele rol toe aan het Parlement, via
interinstitutionele afspraken neemt het echter op informele wijze toch deel aan deze
procedure (zie het Reglement van het Parlement).

BEGROTINGSPROCEDURE (ZIE 1.2.5.)

BENOEMINGSPROCEDURES

A. Het Parlement verkiest de voorzitter van de Commissie (artikel 14, lid 1, VEU)
(zie ook 1.3.8.)
B. De Europese Raad benoemt bij gekwalificeerde meerderheid de hoge
vertegenwoordiger van de EU voor buitenlands en veiligheidsbeleid (artikel 18, lid 1,
VEU).
C. De Raad benoemt (met gekwalificeerde meerderheid van stemmen):
— de lijst van de overige personen die hij voorstelt tot lid van de Commissie te

benoemen, in onderlinge overeenstemming met de gekozen voorzitter (artikel 17,
lid 7, VEU).

D. De Raad keurt de lijst goed van
— de leden van de Rekenkamer (artikel 286 VWEU) na raadpleging van het

Parlement en in overeenstemming met de voorstellen van de lidstaten;

— de leden en plaatsvervangende leden van het Comité van de Regio's en
het Europees Economisch en Sociaal Comité, deze lijst wordt opgesteld in
overeenstemming met de door de lidstaten gedane voorstellen (artikelen 301, 302
en 305 VWEU).

E. Het Europees Parlement kiest de Europese Ombudsman (artikel 228 VWEU).

HET SLUITEN VAN INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Nu de Unie rechtspersoonlijkheid bezit, kan zij internationale overeenkomsten sluiten
(artikel 218 VWEU). Overeenkomstig het Verdrag van Lissabon is de goedkeuring van
het Europees Parlement vereist voor alle overeenkomsten die worden gesloten op het
terrein van het gemeenschappelijke handelsbeleid, alsmede voor alle beleidsterreinen
waarop de gewone EU-wetgevingsprocedure van toepassing is. Behalve in het
geval van associatie- en toetredingsovereenkomsten, neemt de Raad besluiten bij
gekwalificeerde meerderheid voor overeenkomsten die afbreuk dreigen te doen aan de
verscheidenheid aan cultuur en taal in de Unie en overeenkomsten op terreinen waar
eenparigheid van stemmen vereist is voor de goedkeuring van intern beleid.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_1.2.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_1.3.8.pdf
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— Procedure: De Commissie of de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (HV) doet aanbevelingen aan de
Raad, de Raad stelt het mandaat voor de onderhandelingen vast en benoemt
de onderhandelaar (de Commissie of de HV) die namens de Unie de
onderhandelingen voert. Het Europees Parlement wordt in iedere fase van de
procedure onverwijld en ten volle geïnformeerd (artikel 218, lid 10, VWEU).

— Besluit: de Raad, bij gekwalificeerde meerderheid, behalve op de bovengenoemde
terreinen.

— Rol van het Europees Parlement: goedkeuring voor de meeste overeenkomsten
(zie boven), raadpleging voor overeenkomsten die exclusief gericht zijn op het
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.

QUASI-CONSTITUTIONELE PROCEDURES

A. Stelsel van eigen middelen (artikel 311 VWEU)
— Voorstel: Commissie;

— Rol van het Europees Parlement: raadpleging;

— Besluit: Raad, met eenparigheid van stemmen, onder voorbehoud van
goedkeuring door de lidstaten, overeenkomstig hun respectieve grondwettelijke
bepalingen.

B. Bepalingen met betrekking tot de verkiezingen van het Europees Parlement door
middel van rechtstreekse algemene verkiezingen (artikel 223 VWEU)
— Voorstel: Parlement;

— Besluit: Raad, met eenparigheid van stemmen, na goedkeuring van het Europees
Parlement en met de aanbeveling aan de lidstaten het voorstel aan te nemen
overeenkomstig hun grondwettelijke bepalingen.

C. Aanname van het Statuut van de leden van het Europees Parlement (artikel 223,
lid 2, VWEU) en het Statuut van de ombudsman (artikel 228, lid 4, VWEU)
— Voorstel: Parlement;

— Rol van de Commissie: advies;

— Rol van de Raad: goedkeuring (met gekwalificeerde meerderheid van stemmen,
met uitzondering van regels of voorwaarden betreffende de belastingregeling voor
leden en voormalige leden, waar eenparigheid van stemmen vereist is);

— Besluit: Parlement.

D. Wijziging van het Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie
(artikel 281 VWEU)
— Voorstel: Hof van Justitie (raadpleging van de Commissie) of Commissie

(raadpleging van het Hof van Justitie);

— Besluit: Raad en Parlement (gewone wetgevingsprocedure).

DE ROL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Tijdens de IGC 2000 heeft het Europees Parlement verschillende voorstellen
gedaan om het toepassingsgebied van de gewone wetgevingsprocedure (vroeger
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medebeslissingsprocedure) uit te breiden. Bovendien heeft het Parlement er
herhaaldelijk op gewezen dat, wanneer de eenparigheid van stemmen wordt omgezet
in een gekwalificeerde meerderheid, de medebeslissingsprocedure automatisch zou
moeten worden toegepast. Het Verdrag van Nice bevestigt dit standpunt, maar voorziet
niet in een volledige koppeling van de regel van gekwalificeerde meerderheid en
medebeslissing. Dientengevolge vormt de vereenvoudiging van de procedures een
van de belangrijkste discussiepunten van de Conventie over de toekomst van Europa.
Er werd voorgesteld de samenwerkings- en raadplegingsprocedures af te schaffen,
de medebeslissingsprocedure te vereenvoudigen en uit te breiden tot het gehele
wetgevingsgebied, en de instemmingsprocedure te beperken tot de ratificatie van
internationale overeenkomsten. Veel van deze verbeteringen zijn ten uitvoer gelegd
met het Verdrag van Lissabon (1.1.5).
Hoewel er enige stroomlijning heeft plaatsgevonden, kan ten aanzien van de
benoemingen worden vastgesteld dat het Verdrag van Lissabon niets heeft veranderd
aan het feit dat er een veelheid aan procedures bestaat. In sommige gevallen is
nog steeds eenparigheid van stemmen vereist, hetgeen aanleiding kan geven tot
politieke conflicten en de invloed van het Parlement inperkt. Sinds de inwerkingtreding
van het Verdrag van Nice is met name vooruitgang geboekt met de overgang van
eenparigheid van stemmen naar een gekwalificeerde meerderheid bij de benoeming
van de voorzitter van de Commissie. Daarnaast heeft het Verdrag van Lissabon ervoor
gezorgd dat de voorzitter van de Commissie wordt gekozen door het Parlement. Bij de
benoeming van de gekozen voorzitter, na passende raadpleging van het Parlement,
moet rekening worden gehouden met de uitslag van de Europese verkiezingen.
Hiermee wordt de politieke legitimiteit en verantwoordelijkheid van de Europese
Commissie versterkt. Deze bepalingen werden voor het eerst toegepast na de
verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014. De Europese Raad kwam overeen
Jean-Claude Juncker tot voorzitter van de Europese Commissie te benoemen omdat
de Europese Volkspartij (PPE) na de verkiezingen de grootste fractie in het Europees
Parlement was.
Martina Schonard
10/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_1.1.5.pdf
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3 - INTERGOUVERNEMENTELE
BESLUITVORMINGSPROCEDURES - [1.2.4.]

Op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB)
en op een aantal andere gebieden, zoals nauwere samenwerking, bepaalde
benoemingen en verdragsherzieningen, worden besluitvormingsprocedures
gehanteerd die afwijken van de gewone wetgevingsprocedure. Op deze
gebieden is de rol van intergouvernementele samenwerking groter.
Sinds de staatsschuldencrisis wordt vaker gebruik gemaakt van deze
besluitvormingsmechanismen, met name in het kader van de Europese
economische governance.

RECHTSGROND

De artikelen 20, 21 tot en met 46, 48 en 49 van het Verdrag betreffende de Europese
Unie (VEU); de artikelen 2, lid 4, 31, 64, lid 3, 81, 89, 103, lid 1, 113, 115, 118, 127,
153, 191, lid 3, 192, 194, lid 2, 215, 218, 220, 221, 312, 329 en 333 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

BESCHRIJVING

A. Procedure voor het wijzigen van de Verdragen (artikel 48 VEU)
— Ontwerp tot herziening: wordt voorgelegd door een lidstaat, het Parlement of de

Commissie.

— De Commissie: wordt geraadpleegd en neemt deel aan een intergouvernementele
conferentie.

— Het Europees Parlement: wordt geraadpleegd vóór het bijeenroepen van
de intergouvernementele conferentie (het Parlement is op ad-hocbasis, maar
met een toenemende invloed, betrokken geweest bij de intergouvernementele
conferenties: het werd enige tijd vertegenwoordigd door zijn Voorzitter of twee
van zijn leden; tijdens de laatste intergouvernementele conferentie werden drie
vertegenwoordigers afgevaardigd).

— De raad van bestuur van de Europese Centrale Bank: wordt geraadpleegd in het
geval van institutionele wijzigingen op monetair gebied.

— Besluit: wordt genomen in onderlinge overeenstemming tussen de regeringen over
de in de Verdragen aan te brengen wijzigingen, die vervolgens worden bekrachtigd
door alle lidstaten overeenkomstig hun nationale grondwettelijke bepalingen.
Voorafgaand dient de Europese Raad met gewone meerderheid van stemmen,
na goedkeuring door het Europees Parlement, te besluiten om al dan niet een
conventie bijeen te roepen.

B. Procedure voor de activering van overbruggingsclausules
— Europese Raad: activeert en neemt met algemene stemmen een besluit over

de toepassing van de algemene overbruggingsclausule (artikel 48 VEU) en de
specifieke overbruggingsclausule voor het meerjarig financieel kader (artikel 312
VWEU). Ieder nationaal parlement heeft vetorecht inzake de algemene clausule.
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— Raad: kan met met algemene of gekwalificeerde meerderheid van stemmen
een besluit nemen over andere overbruggingsclausules, afhankelijk van de
toepasselijke Verdragsbepaling (artikel 31 VEU of de artikelen 81, 153, 192 of 333
VWEU).

C. Toetredingsprocedure (artikel 49 VEU)
— Verzoeken: kunnen worden ingediend door elke Europese staat die de beginselen

van de Unie (als bedoeld in artikel 2 VEU) eerbiedigt; kennisgeving van dit
verzoek aan de nationale parlementen en het Europees Parlement; de criteria voor
toetreding worden vastgesteld door de Europese Raad.

— De Commissie: wordt geraadpleegd; zij speelt een actieve rol bij de voorbereiding
en het verloop van de onderhandelingen.

— Het Europees Parlement: moet, bij meerderheid van zijn leden, zijn goedkeuring
hechten aan het besluit.

— Besluit: wordt genomen door de Raad, met eenparigheid van stemmen. Het
akkoord tussen de lidstaten en de staat die het verzoek indient, waarin
de voorwaarden voor de toetreding en de uit die toelating voortvloeiende
aanpassingen worden vastgelegd, moet door alle lidstaten worden bekrachtigd
overeenkomstig hun nationale grondwettelijke bepalingen.

D. Terugtrekkingsprocedure (artikel 50 VEU)
— Voornemen tot terugtrekking: de betrokken lidstaat geeft kennis van zijn

voornemen aan de Europese Raad, in overeenstemming met zijn eigen
grondwettelijke bepalingen.

— Sluiting van een akkoord: er wordt een terugtrekkingsakkoord gesloten door
de Raad, die met gekwalificeerde meerderheid van stemmen (overeenkomstig
artikel 238, lid 3, onder b), VWEU) besluit, na goedkeuring door het Europees
Parlement; onder deze gekwalificeerde meerderheid wordt verstaan ten minste
72 % van de leden van de Raad die deelnemende lidstaten vertegenwoordigen
(uitgezonderd de betrokken lidstaat) waarvan de bevolking ten minste 65 %
uitmaakt van alle deelnemende staten.

E. Sanctieprocedure in geval van een ernstige en voortdurende schending van de
waarden van de Unie door een lidstaat (artikel 7 VEU)
1. Hoofdprocedure
— Voorstel voor een besluit waarin het bestaan van een ernstige en voortdurende

schending wordt geconstateerd: kan worden gedaan door een derde van de
lidstaten of de Commissie.

— Goedkeuring van het Parlement: met een tweederdemeerderheid van de
uitgebrachte stemmen die de meerderheid van zijn leden vertegenwoordigt
(artikel 83, lid 3, van het Reglement).

— Constatering van een schending: kan door de Raad met eenparigheid van
stemmen worden gedaan (zonder deelname van de lidstaat in kwestie), na de
lidstaat in kwestie om opmerkingen te hebben verzocht.

— Besluit tot schorsing van bepaalde rechten van de betrokken lidstaat: wordt
vastgesteld door de Raad met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen
(zonder deelname van de lidstaat in kwestie).
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2. Bij het Verdrag van Nice is deze procedure aangevuld met een mechanisme voor
vroegtijdige waarschuwing
— Een met redenen omkleed voorstel voor een constatering dat er een duidelijk

gevaar bestaat voor een ernstige schending van de beginselen van de Unie door
een lidstaat: kan worden ingediend door de Commissie, het Parlement of eenderde
van de lidstaten.

— Goedkeuring van het Parlement: met een tweederdemeerderheid van de
uitgebrachte stemmen die de meerderheid van zijn leden vertegenwoordigt.

— Constatering: wordt gedaan door de Raad met een meerderheid van vier vijfden
van zijn leden, na de betreffende lidstaat te hebben gehoord. Alvorens die
constatering te doen kan de Raad de betrokken lidstaat aanbevelingen doen.

F. Procedure voor nauwere samenwerking
1. Algemene bepalingen (artikel 20 VEU; artikel 329, lid 1, VWEU)
— Voorstel: kan uitsluitend worden ingediend door de Commissie; lidstaten die

onderling een nauwere samenwerking wensen aan te gaan kunnen daartoe een
verzoek richten tot de Commissie.

— Rol van het Europees Parlement: goedkeuring.

— Besluit: wordt genomen door de Raad, bij gekwalificeerde meerderheid van
stemmen.

2. Samenwerking op het gebied van het GBVB (artikel 329, lid 2, VWEU)
— Lidstaten die op het gebied van het GBVB een nauwere samenwerking wensen

aan te gaan richten een verzoek tot de Raad.

— Het verzoek wordt doorgezonden aan de hoge vertegenwoordiger van de Unie
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, die advies uitbrengt.

— Het verzoek wordt ter informatie toegezonden aan het Parlement.

— De Raad besluit met eenparigheid van stemmen.

Er bestaat een soortgelijke procedure voor het aangaan van een gestructureerde
samenwerking inzake defensiebeleid, die is ingevoerd bij het Verdrag van Lissabon
(5.1.2).
G. Besluitvormingsprocedure op het gebied van buitenlandse zaken
Hoewel de driepijlerstructuur van de eerdere verdragen is afgeschaft door het Verdrag
van Lissabon, wordt het buitenlands beleid gescheiden gehouden van de overige
beleidsterreinen van de EU. De doelstellingen van en bepalingen inzake het GBVB
zijn opgenomen in het Verdrag betreffende de Europese Unie. De formulering en de
samenhang is verbeterd ten opzichte van eerdere verdragen.
Een grote institutionele verandering is de instelling van het ambt van hoge
vertegenwoordiger, die wordt bijgestaan door een nieuwe Europese dienst voor extern
optreden en die voorstellen kan doen voor het GBVB. Het GBVB is ingebed in het EU-
kader, maar is onderworpen aan specifieke regels en procedures (artikel 24, lid 2,VEU).
— Voorstellen: kunnen worden ingediend door de lidstaten, de hoge

vertegenwoordiger en de Commissie (artikel 22 VEU).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_5.1.2.pdf
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— Het Europees Parlement: wordt regelmatig op de hoogte gesteld door het
voorzitterschap en wordt geraadpleegd over de voornaamste aspecten en
fundamentele keuzen op het gebied van het GBVB. In het interinstitutioneel
akkoord inzake de financiering van het GBVB wordt nader bepaald dat deze
raadpleging jaarlijks plaatsvindt op basis van een document dat wordt opgesteld
door de Raad.

— Besluit: wordt genomen door de Europese Raad of de Raad, met eenparigheid
van stemmen. De Europese Raad stelt de prioriteiten en strategische belangen
van de EU vast; de Raad neemt de besluiten en bepaalt of verdere actie nodig is.
Het GBVB wordt uitgevoerd door de hoge vertegenwoordiger en de lidstaten, die
daartoe gebruik maken van de nationale middelen en die van de Unie. Indien een
internationale ontwikkeling dit vereist, kan de voorzitter van de Europese Raad
een buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad bijeenroepen.

H. Overige wetgevingsmaatregelen (2.6.8)
Intergouvernementele besluitvorming vindt ook nog steeds plaats op een aantal
specifieke, politiek gevoelige EU-beleidsgebieden, met name:
— Justitie en binnenlandse zaken: maatregelen inzake justitiële samenwerking in

strafzaken en inzake politiële samenwerking (artikel 89 VWEU);

— De interne markt: beperkingen op kapitaalverkeer (artikel 64, lid 3, VWEU),
mededingingsbeleid (artikel 103, lid 1, VWEU), belastingharmonisatiemaatregelen
(artikel 113 VWEU), onderlinge aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen die van invloed zijn op de instelling van de interne
markt (artikel 115 VWEU), intellectuele-eigendomsrechten (artikel 118 VWEU);

— Monetair beleid: het opdragen van specifieke taken betreffende
bedrijfseconomisch toezicht aan de ECB (artikel 127 VWEU);

— Andere beleidsgebieden, bijvoorbeeld sociale politiek en werkgelegenheid
(artikel 153 VWEU), energie (artikel 194, lid 2, VWEU) en milieu (artikel 191, lid 3,
VWEU).

I. Financieel crisisbeheer (2.6.8)
De ernstige financiële problemen waarmee sommige lidstaten vanaf 2010 te
maken kregen, noopten tot diverse steunmaatregelen. Sommige onderdelen van dit
steunpakket worden beheerd door de Unie, bijvoorbeeld het Europees financieel
stabilisatiemechanisme. Het grootste deel van de middelen, met name de bijdragen
aan de Europese Faciliteit voor financiële stabiliteit (EFSF), wordt direct door de
lidstaten zelf betaald. Het EFSF is een „special purpose vehicle” dat gebaseerd
is op een intergouvernementeel akkoord tussen de lidstaten van de eurozone. De
besluiten die nodig waren voor de totstandbrenging van deze intergouvernementele
maatregelen moesten derhalve genomen worden op het niveau van de Europese
Raad of op het niveau van de staatshoofden en regeringsleiders van de Eurogroep,
en moesten vervolgens door de lidstaten worden bekrachtigd overeenkomstig
hun nationale grondwettelijke bepalingen. Twee belangrijke redenen voor deze
ontwikkeling zijn de „no bail-out”-clausule (artikel 125 VWEU) en het verzet van
sommige nationale grondwettelijke hoven tegen een verdere overdracht van financiële
en begrotingsbevoegdheden aan de Europese Unie.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_2.6.8.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_2.6.8.pdf


Eurofeiten - 16/04/2018 18

Op 25 maart 2011 keurde de Europese Raad volgens de vereenvoudigde
verdragsherzieningsprocedure een wijziging van artikel 136 VWEU (inzake
economische beleidscoördinatie) goed zonder een conventie bijeen te roepen
(Besluit 2011/199/EU van de Europese Raad). Deze wijziging is in april 2013 in werking
getreden, waarna permanente mechanismen voor crisispreventie, zoals het Europees
Stabiliteitsmechanisme (ESM) in werking konden worden gesteld. Dit laatstgenoemde
mechanisme werd ingesteld op grond van een intergouvernementeel verdrag tussen
de lidstaten van de eurozone, dat op 27 september 2012 in werking trad. Tot de
stemprocedures in zijn raad van bestuur behoort een "noodprocedure" in het kader
waarvan een gekwalificeerde meerderheid van 85 % verlangd wordt als de Commissie
en de ECB constateren dat er met spoed een besluit in verband met financiële
steun moet worden genomen. Tenslotte hebben de regeringen van de lidstaten een
internationaal Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en
monetaire unie opgesteld, dat op 1 januari 2013 in werking is getreden nadat twaalf
verdragsluitende partijen met de euro als munt hun ratificatieakte hadden neergelegd.
J. Benoemingen
— De Europese Raad benoemt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de

president, de vicepresident en vier andere leden van de raad van bestuur van de
Europese Centrale Bank, op aanbeveling van de Raad, die het Parlement heeft
geraadpleegd (artikel 283, lid 2 VWEU).

— De Europese Raad benoemt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen en
met instemming van de voorzitter van de Commissie de hoge vertegenwoordiger
van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (artikel 18, lid 1, VEU).
In zijn/haar hoedanigheid van vicevoorzitter van de Commissie behoort de hoge
vertegenwoordiger echter ook tot de leden van de Commissie, die als college ter
goedkeuring onderworpen zijn aan een stemming van het Parlement.

— De regeringen van de lidstaten benoemen in onderlinge overeenstemming de
rechters en de advocaten-generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie
en van het Gerecht (voorheen: Gerecht van eerste aanleg) (artikel 19, lid 2, VEU).

— De Raad benoemt met gekwalificeerde meerderheid de leden van de Rekenkamer,
op voordracht van elk van de lidstaten en na raadpleging van het Parlement
(artikel 286, lid 2, VWEU).

DE ROL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

In de aanloop naar de Intergouvernementele Conferentie van 1996 heeft het Europees
Parlement reeds aangedrongen op „communautarisering” van de tweede en derde
pijler, opdat de besluitvormingsprocedures van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap ook van toepassing zouden zijn op deze beleidsterreinen.
Nadat het Parlement zich tijdens de Europese Conventie onophoudelijk had
ingespannen voor de integratie van de tweede en derde pijler in de structuur van
de Unie (1.1.4.), werd bij het Verdrag van Lissabon de supranationale besluitvorming
uitgebreid tot de voormalige derde pijler (justitie en binnenlandse zaken) en werd op
het gebied van het buitenlands en veiligheidsbeleid (tweede pijler) een samenhangend
institutioneel kader ingevoerd, waarbij een aantal belangrijke vernieuwingen werden
gerealiseerd, zoals de vaste voorzitter van de Europese Raad en de positie van de
hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_1.1.4.pdf
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In een context van toenemende intergouvernementalisering van economische en
fiscale governance heeft het Parlement zich ingezet voor deelname van de EU-
instellingen aan de onderhandelingen over het hierboven onder I genoemde
internationaal verdrag.

Petr Novak
02/2018
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4 - DE BEGROTINGSPROCEDURE - [1.2.5.]

Sinds de Verdragen van 1970 en 1975 is de rol van het Parlement in de
begrotingsprocedure geleidelijk versterkt. Door het Verdrag van Lissabon hebben
het Parlement en de Raad precies dezelfde bevoegdheden gekregen voor de hele
EU-begroting.

RECHTSGRONDSLAG

— Artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)
en artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap
voor Atoomenergie

— Artikelen 36 tot en met 52 van het Financieel Reglement (Verordening (EU,
Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober
2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene
begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom)
nr. 1605/2002[1])

— Interinstitutioneel akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de
Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken
en goed financieel beheer, zoals goedgekeurd door het Parlement op 19 november
2013 en door de Raad op 2 december 2013[2], volgend op de politieke
overeenkomst die op 27 juni 2013 werd bereikt tussen de voorzitters van het
Parlement, de Raad en de Commissie

DOELSTELLINGEN

De uitoefening van de begrotingsbevoegdheid bestaat niet alleen uit het vaststellen
van het jaarlijks bedrag en de verdeling van de EU-uitgaven, en van de inkomsten
die hiervoor nodig zijn, maar ook uit de controle op de uitvoering van de begroting.
De begrotingsprocedure zelf bestaat uit het opstellen en vaststellen van de begroting
(1.4.1 voor de inkomsten van de EU, 1.4.2 voor de uitgaven van de EU, 1.4.3 voor
het meerjarig financieel kader (MFK), 1.4.4 voor de uitvoering en 1.4.5 voor de
begrotingscontrole).

OMSCHRIJVING

A. Achtergrond
Het Europees Parlement en de Raad vormen samen de begrotingsautoriteit. Vóór 1970
had alleen de Raad begrotingsbevoegdheid; het Parlement werd slechts geraadpleegd.
Bij de Verdragen van 22 april 1970 en 22 juli 1975 werden de begrotingsbevoegdheden
van het Parlement uitgebreid:
— volgens het Verdrag van 1970 behield de Raad het laatste woord over de verplichte

uitgaven (verplichtingen op grond van het Verdrag of op grond van overeenkomstig

[1]PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
[2]PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_1.4.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_1.4.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_1.4.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_1.4.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_1.4.5.pdf
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het Verdrag aangenomen besluiten), terwijl het EP het laatste woord kreeg over
de niet-verplichte uitgaven, die oorspronkelijk 8 % van de begroting bedroegen;

— het Verdrag van 1975 verleende het Parlement het recht om de begroting in haar
geheel te verwerpen.

Tot de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon hielden de Raad en het
Parlement in de loop van de begrotingsprocedure elk twee lezingen, waarbij het
Parlement aan het eind de begroting kon goedkeuren of in haar geheel verwerpen.
De daaropvolgende Verdragen brachten geen aanzienlijke wijzigingen met zich
mee, totdat met het Verdrag van Lissabon de grote veranderingen werden
geïntroduceerd. Met het Verdrag van Lissabon werd een eenvoudigere en
transparantere begrotingsprocedure ingevoerd (budgettaire medebeslissing). De
wijzigingen zijn hoofdzakelijk het gevolg van de opheffing van het onderscheid tussen
verplichte en niet-verplichte uitgaven, zodat alle uitgaven volgens dezelfde procedure
kunnen worden behandeld. De procedure is verder vereenvoudigd doordat in elke
instelling slechts één lezing plaatsvindt op basis van de ontwerpbegroting van de
Commissie.
B. Fasen van de procedure
In artikel 314 van het VWEU zijn de fasen en de termijnen vastgelegd die tijdens de
begrotingsprocedure in acht moeten worden genomen. De instellingen stellen evenwel
tijdig vóór de aanvang van de begrotingsprocedure een „pragmatisch” tijdschema vast
op basis van de bestaande praktijk.
1. Eerste fase: opstelling van de ontwerpbegroting door de Commissie
Het Parlement en de Raad stellen richtsnoeren vast voor de prioriteiten voor de
begroting. De Commissie stelt de ontwerpbegroting op en dient deze uiterlijk op
1 september in bij de Raad en het Parlement (overeenkomstig artikel 314, lid 2,
VWEU, maar volgens het pragmatisch tijdschema uiterlijk eind april of begin mei).
De Commissie kan de ontwerpbegroting in een latere fase wijzigen om rekening
te houden met nieuwe ontwikkelingen, maar slechts tot het ogenblik waarop het
bemiddelingscomité (zie hieronder) bijeen wordt geroepen.
2. Tweede fase: vaststelling van het standpunt van de Raad over de
ontwerpbegroting
De Raad stelt zijn standpunt over de ontwerpbegroting vast en deelt dit uiterlijk op
1 oktober mee aan het Parlement (overeenkomstig artikel 314, lid 3, VWEU, maar eind
juli volgens het pragmatisch tijdschema). De Raad moet het Parlement ten volle in
kennis stellen van de redenen die hebben geleid tot het vaststellen van zijn standpunt.
3. Derde fase: lezing door het Parlement
Het Parlement heeft 42 dagen om te reageren. Binnen deze termijn kan het Parlement
hetzij het standpunt van de Raad goedkeuren of geen besluit nemen – in welk geval
de begroting geacht wordt definitief te zijn vastgesteld –, hetzij met een meerderheid
van zijn leden amendementen aannemen, in welk geval het aldus geamendeerde
ontwerp wordt toegezonden aan de Raad en aan de Commissie. De voorzitter van het
Parlement moet in dat laatste geval in overleg met de voorzitter van de Raad onverwijld
het bemiddelingscomité bijeenroepen.
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4. Vierde fase: bijeenkomst van het bemiddelingscomité en goedkeuring van de
begroting
Het bemiddelingscomité (dat bestaat uit de vertegenwoordigers van de leden van
de Raad en een gelijk aantal vertegenwoordigers van het Parlement) heeft vanaf
de dag van de samenroeping ervan 21 dagen om overeenstemming te bereiken
over een gemeenschappelijk ontwerp. Hiervoor moet het bemiddelingscomité een
besluit nemen met een gekwalificeerde meerderheid van de leden van de Raad
of hun vertegenwoordigers en met een meerderheid van de vertegenwoordigers
van het Parlement. De Commissie neemt deel aan de werkzaamheden van het
bemiddelingscomité en neemt alle initiatieven die nodig zijn om de standpunten van
het Parlement en de Raad nader tot elkaar te brengen.
Indien het bemiddelingscomité binnen de genoemde termijn van 21 dagen geen
overeenstemming bereikt over een gemeenschappelijk ontwerp, moet de Commissie
een nieuwe ontwerpbegroting indienen. Als het bemiddelingscomité binnen de
genoemde termijn overeenstemming bereikt over een gemeenschappelijk ontwerp,
beschikken het Parlement en de Raad over een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf
de datum van deze overeenstemming, om het gemeenschappelijk ontwerp goed te
keuren. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de mogelijke situaties aan het
eind van deze termijn van 14 dagen.
Goedkeuringsproces van het gemeenschappelijk ontwerp in het bemiddelingscomité

Parlement Raad Uitslag

+ Gemeenschappelijk ontwerp
goedgekeurd

− Terug naar standpunt Parlement
(eventueel)[3]+

Geen Gemeenschappelijk ontwerp
goedgekeurd

+ Gemeenschappelijk ontwerp
goedgekeurd

− Nieuwe ontwerpbegroting door de
CommissieGeen

Geen Gemeenschappelijk ontwerp
goedgekeurd

+ Nieuwe ontwerpbegroting door de
Commissie

− Nieuwe ontwerpbegroting door de
Commissie

Standpunten
over het

gemeenschappelijk
ontwerp

 
+ = goedgekeurd

− = verworpen
Geen = geen

besluit genomen

−

Geen Nieuwe ontwerpbegroting door de
Commissie

Wanneer de procedure met succes wordt afgesloten, constateert de voorzitter van
het Parlement dat de begroting definitief is vastgesteld. Indien bij het begin van een
begrotingsjaar geen overeenstemming is bereikt, wordt een systeem met voorlopige
twaalfden ingesteld tot een akkoord wordt bereikt. Dit houdt in dat de uitgaven

[3]Dit is het geval indien het Parlement sommige van of al zijn eerdere amendementen bevestigt, met een meerderheid van
zijn leden en van drie vijfde van het aantal uitgebrachte stemmen. Indien de vereiste meerderheid in het Parlement niet wordt
behaald, is het in het gemeenschappelijk ontwerp goedgekeurde standpunt goedgekeurd.
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maandelijks worden verricht per hoofdstuk van de begroting, voor een bedrag van ten
hoogste een twaalfde van de begrotingskredieten van het voorgaande begrotingsjaar.
Die betalingen mogen evenwel niet meer dan een twaalfde bedragen van de in
hetzelfde hoofdstuk van de ontwerpbegroting opgenomen kredieten. Overeenkomstig
artikel 315 van het VWEU kan de Raad evenwel op voorstel van de Commissie
uitgaven van meer dan een twaalfde toestaan (overeenkomstig artikel 16 van het
Financieel Reglement), tenzij het Parlement binnen 30 dagen besluit de door de Raad
goedgekeurde uitgaven te reduceren.
5. Aanvullende en gewijzigde begrotingen
In geval van onvermijdbare, uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden
(overeenkomstig artikel 41 van het Financieel Reglement) kan de Commissie een
ontwerp van gewijzigde begroting indienen om de vastgestelde begroting van het
lopende jaar te wijzigen. Voor deze gewijzigde begrotingen gelden dezelfde regels als
voor de algemene begroting.

DE ROL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

A. Bevoegdheden verleend bij artikel 314 VWEU
In 1970 verkreeg het Parlement het laatste woord over de niet-verplichte uitgaven.
Het aandeel van de niet-verplichte uitgaven steeg van 8 % van de begroting in
1970 naar meer dan 60 % in de begroting van 2010, het laatste jaar waarin het
onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte uitgaven werd gemaakt. Door de
afschaffing van dat onderscheid (met de inwerkingtreding van het VWEU) is het
Parlement nu samen met de Raad bevoegd voor alle uitgaven in de begroting. Er
kan zelfs worden gesteld dat het Parlement sterker staat dan de Raad, aangezien
de Raad in geen geval een begroting kan opleggen tegen de wil van het Parlement,
terwijl het Parlement in sommige omstandigheden het laatste woord kan hebben en
een begroting kan opleggen tegen de wil van de Raad (zie punt B.4 hierboven). Het
is echter onwaarschijnlijk dat deze situatie zich zal voordoen. Daarom is het juister
om te stellen dat de nieuwe begrotingsprocedure voor het grootste deel is gebaseerd
op een echte (zij het specifieke) medebeslissingsprocedure tussen het Parlement en
de Raad, die op voet van gelijkheid beslissen over alle uitgaven van de Unie. Sinds
het Parlement in 1975 de bevoegdheid heeft verkregen om de begroting als geheel te
verwerpen, is het hiertoe twee keer overgegaan (in december 1979 en in december
1984). In het kader van de nieuwe regels die zijn overeengekomen in het Verdrag van
Lissabon is het bemiddelingscomité er drie keer niet in geslaagd om tot een akkoord
te komen (begrotingen 2011, 2013 en 2015). In alle drie gevallen werd de nieuwe
ontwerpbegroting die door de Commissie werd ingediend, en die het resultaat was
van het compromis dat tijdens de bemiddeling zo goed als bereikt was, uiteindelijk
goedgekeurd.
Wat de begroting 2018 betreft, bereikten de drie instellingen een akkoord tijdens
het bemiddelingscomité van 18 november 2017, waarna de Raad op 30 november
een standpunt innam over de nieuwe ontwerpbegroting en het Parlement deze op
dezelfde dag in stemming bracht tijdens de plenaire zitting. De onderhandelaars
bereikten overeenstemming over een compromispakket van 160,1 miljard EUR aan
vastleggingen en 144,7 miljard EUR aan betalingen. De begroting voor 2018 is gericht
op het bevorderen van groei, investeringen en het scheppen van nieuwe banen, het



Eurofeiten - 16/04/2018 24

ondersteunen van de jeugdwerkgelegenheid en het aanpakken van uitdagingen op
migratie- en veiligheidsgebied.
B. Interinstitutioneel Akkoord betreffende de begrotingsdiscipline (IIA) en de
meerjarige financiële kaders (MFK) (1.4.3)
Na herhaalde geschillen over de rechtsgrondslag voor de uitvoering van de begroting,
keurden de instellingen in 1982 een gezamenlijke verklaring goed waarbij ook
maatregelen werden vastgesteld om te zorgen voor een soepelere afwerking van
de begrotingsprocedure. Hierop volgde een reeks interinstitutionele akkoorden, die
betrekking hadden op de volgende perioden: 1988-1992, 1993-1999, 2000-2006
en 2007-2013. Bovengenoemde opeenvolgende akkoorden hebben gezorgd voor een
interinstitutioneel referentiekader voor de jaarlijkse begrotingsprocedures en hebben
de werking van de begrotingsprocedure aanzienlijk verbeterd.
Het thans geldende interinstitutioneel akkoord trad op 23 december 2013 in werking[4].
Het doel ervan is om de jaarlijkse begrotingsprocedure te vergemakkelijken en de
bepalingen van de MFK-verordening – een bindende verordening met bindende
plafonds – aan te vullen, met name wat betreft de bijzondere instrumenten buiten het
MFK. Deze bepalingen hebben betrekking op de volgende bijzondere instrumenten:
de reserve voor noodhulp, het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, het
flexibiliteitsinstrument, het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering en
de marge voor onvoorziene uitgaven.
Hoewel het MFK niet de plaats inneemt van de jaarlijkse begrotingsprocedure,
hebben de interinstitutionele akkoorden een vorm van medebeslissing in de
begrotingsprocedure ingevoerd die het Parlement in staat stelt zich als volwaardige
tak van de begrotingsautoriteit te doen gelden, zijn geloofwaardigheid als instelling
te versterken en de begroting te richten op zijn politieke prioriteiten. Het Verdrag van
Lissabon en het Financieel Reglement bepalen eveneens dat de jaarlijkse begroting de
maxima moet eerbiedigen die zijn vastgelegd in het MFK, dat zelf het maximum moet
eerbiedigen dat is vastgesteld in het besluit over de eigen middelen.
C. Het Europees Semester
Op 7 september 2010 heeft de Raad Economische en Financiële Zaken de invoering
van het zogeheten Europees Semester goedgekeurd, een cyclus van economische
beleidscoördinatie die ten doel heeft om de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie te verwezenlijken. Het Europees Semester is een jaarlijks terugkerende
periode van zes maanden die dient om het begrotings- en structuurbeleid van de
lidstaten te toetsen en zo eventuele inconsistenties en dreigende onevenwichtigheden
aan het licht te brengen. Op basis van de analytische economische beoordeling
verschaft de Commissie de lidstaten beleidsrichtsnoeren (aanbevelingen) met
betrekking tot fiscale, macro-economische en structurele hervormingen. Het doel van
het Europees Semester is om de coördinatie te versterken in een fase waarin op
nationaal niveau nog wordt gewerkt aan belangrijke begrotingsbeslissingen. Naast
coördinatie tussen de nationale begrotingen streeft het Europees Parlement er ook
naar om potentiële synergieën te benutten en de coördinatie tussen de nationale
begrotingen en de begroting van de EU te versterken.

Rita Calatozzolo

[4]PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_1.4.3.pdf
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DE EUROPESE UNIE IN EEN OOGOPSLAG
 
De Infopagina's bieden een overzicht van de Europese
integratie en de bijdrage van het Europees Parlement aan het
integratieproces.
 
De Infopagina's verschenen voor het eerst  in 1979  naar aanleiding
van de eerste rechtstreekse verkiezingen van het Europees
Parlement. Zij zijn bedoeld om niet-specialisten een eenvoudig en
beknopt — maar tevens accuraat —  algemeen overzicht  te
verschaffen van de  instellingen en beleidsterreinen van de
Europese Unie,  alsmede van de rol die het Europees Parlement
speelt bij de ontwikkeling hiervan.
 
De Infopagina's zijn onderverdeeld in zes hoofdstukken:
 

• Functioneren van de Europese Unie,  waarin de historische
ontwikkeling, de rechtsorde, de instellingen en organen, de
besluitvormingsprocedures en de financiering van de EU aan
bod komen;

• Europa van de burgers,  waarin de individuele en collectieve
rechten worden beschreven;

• De interne markt,  waarin de beginselen en de uitvoering van
de interne markt worden toegelicht;

• Economische en Monetaire Unie,  waarin de context van de
EMU wordt beschreven en de coördinatie van en het toezicht
op het economische beleid uiteen worden gezet;

• Sectoraal beleid,  waarin wordt omschreven hoe de EU haar
verschillende interne beleidslijnen ten uitvoer legt;

• Externe betrekkingen van de Unie,  dat betrekking
heeft op buitenlands beleid, veiligheid en defensie, handel,
ontwikkeling, mensenrechten en democratie, uitbreiding en
betrekkingen voorbij de grenzen van het nabuurschap van de
EU.

 
De Infopagina's worden opgesteld door de beleidsondersteunende
afdelingen en de afdeling Ondersteunende economische governance
en worden het hele jaar door  regelmatig herzien en bijgewerkt,
zodra het Parlement een belangrijk standpunt of belangrijk beleid
vaststelt.
 

www.europarl.europa.eu/factsheets/nl
 

De infopagina's worden regelmatig bijgewerkt en gepubliceerd op de
website van het Europees Parlement in 23 talen.
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