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Het Europees Parlement is de enige instelling van de 
Europese Unie die rechtstreeks wordt gekozen. 

De 751 leden van het Europees Parlement vertegen-
woordigen de 500 miljoen burgers van de EU. 

De EP-leden worden eens in de vijf jaar gekozen door 
stemgerechtigden uit alle 28 lidstaten. 

De politieke en wetgevingswerkzaamheden van het 
Parlement worden uitgevoerd door twintig vaste com-
missies en twee subcommissies. Elk van deze (sub)
commissies kiest een voorzitter en ten hoogste vier on-
dervoorzitters. 

Aan het begin van iedere nieuwe zittingsperiode mogen 
alle EP-leden aangeven naar welke commissie(s) hun 
voorkeur uitgaat. Vervolgens bepaalt het Parlement wie 
in welke commissies zal plaatsnemen. Dit is een zeer be-
langrijke beslissing, omdat hieruit voortvloeit op welke 
gebieden de leden zich voornamelijk zullen toeleggen.

De commissies spelen een essentiële rol op het gebied 
van beleidsvorming, omdat ze verantwoordelijk zijn 
voor het voorbereiden van de standpunten van het 
Parlement, met name met betrekking tot nieuwe wetge-
vingsvoorstellen.

De parlementaire commissies 
in vogelvlucht

24 talen
De leden van het Europees Parlement vertegenwoordigen het geheel van Europese 

burgers. Ieder EP-lid heeft het recht in de officiële taal van zijn of haar keuze te communi-

ceren. Parlementaire stukken worden gepubliceerd in de 24 officiële talen van de EU.

BEVOEGDHEDEN VAN 
DE PARLEMENTAIRE 

COMMISSIES
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De Europese Commissie stelt wetgevingsvoorstellen op die 

zij voorlegt aan het Europees Parlement en de Raad.

Voorbeeld van een gewone wetgevingsprocedure

De wetgevingsactiviteiten van het Parlement zijn gebaseerd op twee 

belangrijke soorten bijeenkomsten: de vergaderingen van de parle-

mentaire commissies en de plenaire vergadering.

De parlementaire commissies verrichten het inhoudelijke werk 

van het Parlement. Zij behandelen wetgevingsvoorstellen, 

amenderen deze en stemmen erover tijdens hun maandelijkse 

vergaderingen. Vervolgens leggen de parlementaire commis-

sies hun verslag voor aan het voltallige Parlement.

Tijdens de plenaire vergadering hecht het Parlement zijn 

goedkeuring aan de tekst van het wetgevingsvoorstel.

Zodra het Parlement en de Raad overeenstemming hebben bereikt, 

wordt de wettekst gepubliceerd in het Publicatieblad.

Vervolgens wordt deze in nationale wetgeving 

omgezet en geldt de wetgeving voor alle 

Europese burgers.

Bij een gewone wetgevingsprocedure staan het 
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 
op gelijke voet. Dergelijke wetgevingsprocedures 
kunnen betrekking hebben op diverse gebieden, zoals 
economische en monetaire zaken, immigratie, energie, 
landbouw, visserij, vervoer, milieu en consumentenbe-
scherming.

In feite wordt het merendeel van de Europese wetten 
door het Europees Parlement en de Raad samen aan-
genomen.

WETGEVINGS-
BEVOEGDHEDEN 

VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT



Commissie
ONTWERPBEGROTING

RAAD
BRENGT WIJZIGINGEN AAN

OF

BEGROTING
is goedgekeurd

Europees Parlement
keurt goed 

(of neemt geen besluit)

BEGROTING
is goedgekeurd

OVERLEG

Gezamenlijke tekstGeen gezamenlijke tekst

ONTWERPBEGROTING is verworpen
Commissie dient nieuwe ontwerpbegroting in

Europees Parlement
keurt amendementen goed 
(meerderheid van de leden)

Als de Raad de wijzigingen 
van het Europees Parlement 
binnen 10 dagen aanvaardt

Binnen 21 dagen

Goedkeuring 
door de Raad  

Verwerping door het 
Europees Parlement 

Verwerping 
door de Raad en 

het Europees Parlement 

Verwerping 
door de Raad  

Goedkeuring door 
het Europees Parlement 

Goedkeuring of geen besluit, 
zowel van het 

Europees Parlement 
als van de Raad

Binnen 14 dagen

Binnen 14 dagen - het Europees Parle-
ment kan zijn amendementen opleggen 
met een speciale meerderheid (meerder-

heid van de leden + 3/5 van de 
uitgebrachte stemmen)
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De begrotingsprocedure
Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon zijn de begrotings-
bevoegdheden van het Europees Parlement versterkt. Vandaag de dag 
deelt het Parlement de beslissingsbevoegdheid over de volledige jaarlijkse 
begroting van de Europese Unie met de Raad van de EU. Het Parlement heeft 
echter het laatste woord.

Op het gebied van buitenlands beleid en mensenrechten is er een belang-
rijke rol weggelegd voor het Parlement. De hoge vertegenwoordiger voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid raadpleegt regelmatig het Parlement 
over de voornaamste aspecten en fundamentele keuzen van de EU op het 
gebied van het gemeenschappelijk buitenlands, veiligheids- en defensiebe-
leid.

De toestemming van het Parlement is vereist voor uitbreiding van de EU en 
voor het sluiten van handelsovereenkomsten en andere overeenkomsten met 
derde landen. De voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd door 
de commissies.

De EP-leden steken ook behoorlijk veel energie in mensenrechtenkwesties en 
in de wereldwijde bevordering van democratische waarden. De uitreiking van 
de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken is het jaarlijkse hoogtepunt van 
de werkzaamheden van het Parlement op dit gebied.
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Elke maand wordt er tijd gereserveerd voor commis-
siewerk. Dit kan variëren van één tot twee weken. De 
EP-leden bespreken tijdens commissievergaderingen 
verslagen van wetgevende en niet-wetgevende aard, 
stellen amendementen op, brengen amendementen 
in stemming en geven een follow-up aan onderhande-
lingen met de Raad.

De commissies nemen actief deel aan de vaststelling 
van de wetgevingsagenda, bijvoorbeeld door middel 
van hun inbreng met het oog op de goedkeuring van 
het jaarlijks werkprogramma van de Commissie. Ze 
vervullen een belangrijke rol als het gaat om het uit-
oefenen van toezicht op de activiteiten van de EU, 
aangezien ze toezien op het gebruik van de begro-
tingsmiddelen van de EU en controleren of internatio-
nale overeenkomsten en aangenomen wetgeving naar 
behoren ten uitvoer worden gelegd.

Ook organiseren ze hoorzittingen met deskundigen en 
nemen ze andere EU-instellingen en -organen onder de 
loep. Voordat er een nieuwe Europese Commissie kan 
worden gekozen, moet alle nieuwe kandidaat-com-
missarissen in feite worden beoordeeld door de par-
lementaire commissies die zich bezighouden met hun 
respectieve portefeuilles.

De commissies benoemen een EP-lid uit de eigen 
gelederen tot rapporteur. Deze rapporteur is verant-
woordelijk voor de aansturing van het gehele besluit-
vormingsproces, dat is gericht op de vaststelling van 
het standpunt van het Parlement over de kwestie.

Het ontwerpverslag van de rapporteur kan worden 
gewijzigd als EP-leden amendementen indienen en 
deze worden goedgekeurd. De oorspronkelijke tekst en 
de amendementen worden vervolgens, met inbegrip 
van de compromisamendementen die politieke fracties 
zijn overeengekomen, in stemming gebracht bij de vol-
tallige commissie. Het door de commissie aangenomen 
verslag wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd 
aan de plenaire vergadering.

ROOSTER VAN ALLE 
VERGADERINGEN
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Debatten - live te volgen via internet
De parlementaire commissies vergaderen één of twee keer 

per maand in Brussel. Hun debatten zijn openbaar. De meeste 

vergaderingen worden rechtstreeks uitgezonden via internet 

en zijn desgewenst ook beschikbaar als “video-on-demand” 

(VOD). 
VOLG EP-LIVE OP: WWW.EUROPARL.EUROPA.EU/EP-LIVE/NL

Deskundige ondersteuning
De commissies winnen onafhankelijk advies en schriftelijke 

expertise in (waaronder onderzoeken, briefings en grondige 

analyses) bij verschillende onderzoeksdiensten van het 

Parlement, zoals de beleidsondersteunende afdelingen. 

Er worden workshops en panelbijeenkomsten georganiseerd 

om EP-leden de mogelijkheid te bieden vragen te stellen aan 

deskundigen en met hen van gedachten te wisselen over 

actuele thema’s of over onderwerpen die verband houden 

met de parlementaire werkzaamheden. 

VOOR ALLE ONDERSTEUNENDE DOCUMENTEN ZIE: WWW.EUROPARL.EUROPA.EU/SUPPORTING-ANALYSES

Infopagina’s over de Europese Unie
De infopagina’s bieden niet alleen een eenvoudig en beknopt 

overzicht van de instellingen en het beleid van de EU, maar 

ook van de rol die het Europees Parlement speelt bij de ont-

wikkeling ervan. 

ZIE ALLE INFOPAGINA’S:  WWW.EUROPARL.EUROPA.EU/FACTSHEETS/NL

Daarnaast mag het Parlement besluiten tot de oprich-
ting van enquêtecommissies en bijzondere commis-
sies, zoals de Bijzondere Commissie fiscale rulings en 
andere maatregelen van vergelijkbare aard of met ver-
gelijkbaar effect, en de Bijzondere Commissie georga-
niseerde misdaad, corruptie en witwassen.

De grootte van de commissies loopt sterk uiteen. In 
de zittingsperiode 2014-2019 zijn de commissies juridi-
sche zaken en constitutionele zaken met 25 leden het 
kleinst en is de Commissie buitenlandse zaken met 73 
leden het grootst. De samenstelling van de commissies 
vormt altijd een afspiegeling van de mate waarin elke 
fractie in het voltallige Parlement is vertegenwoordigd.

Het Europees Parlement neemt 
het voortouw wat betreft de be-
vordering van transparantie en 
openheid. Commissievergade-
ringen zijn live te volgen op 
de website van het Parlement 
en kunnen te allen tijde worden 
bekeken.

ONDERSTEUNENDE 
ANALYSES

INFOPAGINA’SEP TV

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/nl/
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/supporting-analyses-search.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/nl/displayFtu.html
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Buitenlandse zaken

Subcommissie mensenrechten

Subcommissie veiligheid en 
defensie

Ontwikkeling

Internationale handel

Begroting

Begrotingscontrole

Economische en monetaire 
zaken

Werkgelegenheid en sociale 
zaken

Milieu, volksgezondheid en 
voedselveiligheid

Industrie, onderzoek en energie

Interne markt en 
consumentenbescherming

Vervoer en toerisme

Regionale ontwikkeling

Landbouw en 
plattelandsontwikkeling

Visserij

Cultuur en onderwijs

Juridische zaken

Burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken

Constitutionele zaken

Rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid

Verzoekschriften

De commissies en 
subcommissies
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VIND ALLE 
COMMISSIES
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Kom meer te weten over de commissies via: 
www.europarl.europa.eu/committees/nl
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