
 

Verklarende woordenlijst
 

 

A-agendapunt 
De agenda van de Raad is verdeeld in A- en B-agendapunten. A-agendapunten zijn punten waarover reeds overeenstemming is bereikt en die dus zonder debat
kunnen worden aangenomen. Dit belet niet dat leden van de Raad of de Commissie hun standpunt kenbaar kunnen maken wanneer een agendapunt in stemming
wordt gebracht.

Absolute meerderheid (in het Europees Parlement) 
Een absolute meerderheid is de meerderheid van alle leden van het Europees Parlement (met inbegrip van diegenen die afwezig zijn of zich van stemming
onthouden). In de huidige samenstelling met 751 leden is de drempel voor een absolute meerderheid 376 stemmen.

Advies (van een commissie) 
De parlementaire commissie die bevoegd is voor een bepaalde kwestie kan andere commissies om advies verzoeken. De voorzitter en de rapporteur van de
medeadviserende commissie worden vaak uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen van de bevoegde commissie. Het advies heeft vaak de vorm van
een schriftelijk rapport.

B-agendapunt 
De agenda van de Raad is verdeeld in A- en B-agendapunten. B-agendapunten zijn punten waarover geen overeenstemming is bereikt en waarover zal worden
gedebatteerd. Het gaat vaak om politiek gevoelige kwesties.

Bemiddeling 
Bemiddeling is de derde en laatste fase van de gewone wetgevingsprocedure. Zij vindt plaats wanneer het Parlement en de Raad tijdens de eerste twee lezingen
geen overeenkomst kunnen bereiken over een wetgevingsvoorstel. Delegaties van de Raad en het Parlement zoeken dan naar een compromis dat voor beide
instellingen aanvaardbaar is.

Bemiddelingscomité 
Het bemiddelingscomité zetelt tijdens de bemiddelingsfase van de gewone wetgevingsprocedure. Het is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de
lidstaten en EP-leden (momenteel 28/28). Het comité is bevoegd voor de opstelling van een gemeenschappelijke ontwerptekst, die in derde lezing ter goedkeuring
aan de Raad en het Parlement wordt voorgelegd.

Besluit 
Een besluit is bindend voor de partijen tot wie het is gericht (bv. een EU-land of een individuele onderneming) en is rechtstreeks toepasbaar.

Burgerinitiatief 
Via het burgerinitiatief kunnen een miljoen burgers uit ten minste een kwart van de lidstaten de Commissie verzoeken voorstellen in te dienen voor nieuwe
wetgeving op gebieden waarvoor zij bevoegd is.

College van commissarissen 
Het college bestaat uit 28 Europese commissarissen

Comité van de Regio's 
Het Comité van de Regio's is een adviesorgaan van de EU dat 353 leden telt die de lokale en regionale overheden vertegenwoordigen. Het Comité moet worden
geraadpleegd over de EU-besluitvorming op het gebied van economische en sociale cohesie, trans-Europese infrastructuurnetwerken, gezondheid, onderwijs en
cultuur, werkgelegenheid, sociaal beleid, milieu, beroepsopleiding en vervoer.

Commissaris 
De Europese Commissie bestaat uit commissarissen, die door de Commissievoorzitter elk de bevoegdheid voor een specifiek beleidsterrein krijgen toegewezen.
Momenteel zijn er 28 commissarissen, 1 uit elke lidstaat.

Commissie van het Europees Parlement 
De 20 vaste commissies van het Parlement doen het voorbereidende werk voor de opstelling, wijziging en goedkeuring van wetgevingsvoorstellen, waarover dan
in de plenaire vergadering van het Parlement wordt gestemd. De politieke samenstelling van de commissies weerspiegelt die van het Parlement. Het EP kan
subcommissies, bijzondere commissies en enquêtecommissies oprichten.

Conferentie van commissievoorzitters 
De Conferentie van commissievoorzitters van het Parlement is samengesteld uit de voorzitters van alle vaste en tijdelijke commissies. Haar taak is het de
samenwerking tussen de commissies in het EP te bevorderen.

Conferentie van voorzitters 
De Conferentie van voorzitters is bevoegd voor de zakelijke en wetgevende planning van het Parlement. Zij besluit over bevoegdheden en lidmaatschap van
commissies en delegaties en is verantwoordelijk voor de betrekkingen met andere EU-instellingen, nationale parlementen en niet-EU-landen. Zij bestaat uit de
voorzitter van het EP en de voorzitters van de fracties.

COREPER 
Een comité van de Raad dat bestaat uit de permanente vertegenwoordigers van de lidstaten en dat de werkzaamheden van de Raad voorbereidt. COREPER I
bestaat uit de adjunct-permanent vertegenwoordigers, COREPER II verenigt de ambassadeurs.

EU-recht 
Het EU-recht is onderverdeeld in primaire en secundaire wetgeving. De Verdragen (primaire wetgeving) vormen de grondslag voor elk optreden van de EU.
Secundaire wetgeving - o.m. verordeningen, richtlijnen en besluiten - zijn afgeleid van de beginselen en doelstellingen die in de verdragen zijn neergelegd.

Europees Economisch en Sociaal Comité 
Het Europees Economisch en Sociaal Comité is een adviesorgaan van de EU dat 353 leden telt die het maatschappelijk middenveld, de werkgevers en de
werkenden vertegenwoordigen. Het Comité moet worden geraadpleegd over de EU-besluitvorming op het gebied van economisch en sociaal beleid.

Europees Parlement 
Het Europees Parlement (EP) bestaat uit 751 rechtstreeks verkozen leden uit 28 landen en vertegenwoordigt de EU-burgers. Het heeft, samen met de Raad,
wetgevende bevoegdheden voor bijna alle EU-wetgeving en oefent democratisch toezicht uit op de andere EU-instellingen. Het Parlement is een van de 7 EU-
instellingen.

Europese Centrale Bank 
De Europese Centrale Bank (ECB) beheert de Europese eenheidsmunt - de euro - en tracht de prijsstabiliteit in de EU te handhaven. Zij is bevoegd voor het
uitstippelen en uitvoeren van het economisch en monetair beleid van de Unie. De Bank is een van de 7 EU-instellingen.

Europese Commissie 
De Europese Commissie (EC) is het uitvoerend orgaan van de Unie en vertegenwoordigt de belangen van de Unie als geheel. Zij stelt nieuwe EU-wetgeving voor
en ziet toe op de correcte uitvoering ervan. De Commissie is een van de 7 EU-instellingen.

Europese Investeringsbank 
De Europese Investeringsbank (EIB) steunt projecten in EU-landen en investeert in toekomstige lidstaten en partnerlanden. Zij is niet afhankelijk van de EU-
begroting, maar leent geld op de kapitaalmarkt en verstrekt onder gunstige voorwaarden leningen aan projecten die in overeenstemming zijn met de
beleidsdoelstellingen van de EU. De bank is eigendom van de 28 EU-landen.

Europese Raad 
De Europese Raad verenigt de staatshoofden en regeringsleiders van de EU-lidstaten. Hij bepaalt de algemene politieke prioriteiten en belangrijke initiatieven,
maar heeft geen wetgevende bevoegdheid. De Europese Raad is een van de 7 EU-instellingen.

Europese Rekenkamer 
De Europese Rekenkamer houdt toezicht op de EU-financiën. Haar rol is het financieel beheer van de Unie te verbeteren en verslag uit te brengen over de
benutting van overheidsgelden. De Kamer is een van de 7 EU-instellingen.

Evenredigheid 
Op grond van het evenredigheidsbeginsel moet het optreden van de EU-instellingen beperkt blijven tot wat noodzakelijk is om de doelstellingen van de Verdragen
te verwezenlijken.

Fractie 
De leden van het Parlement verenigen zich niet naar nationaliteit maar naar politieke voorkeur. Er zijn momenteel 7 fracties in het Europees Parlement. De leden
mogen maar lid zijn van één fractie. Sommige leden behoren niet tot een fractie, zij worden niet-fractiegebonden leden genoemd.

Gekwalificeerde meerderheid in de Raad 
Een gekwalificeerde meerderheid in de Raad komt overeen met minimaal 55% van de Raadsleden (lidstaten) uit een minimum van 16 landen, die ten minste 65%
van de EU-bevolking vertegenwoordigen. Ten minste vier Raadsleden vormen een blokkerende minderheid.

Gele kaart 
Wanneer de Commissie een nieuw wetgevingsvoorstel indient, wordt dit aan de nationale parlementen toegezonden. Indien een derde van deze parlementen vindt
dat de ontwerphandeling niet in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel, moet de Commissie het voorstel herzien en besluiten of zij het voorstel
handhaaft, wijzigt of intrekt,. Zij moet dit besluit motiveren.

Gemeenschappelijke ontwerptekst 
De tekst die wordt aangenomen door het bemiddelingscomité tijdens de bemiddelingsprocedure. De tekst wordt in het Parlement en de Raad in één lezing in
stemming gebracht en er mogen geen amendementen op worden ingediend.

Gewijzigd voorstel (Commissievoorstel na eerste lezing in het Parlement) 
Tussen de eerste lezing in het Parlement en de eerste lezing in de Raad kan de Commissie haar voorstel wijzigen om hierin de amendementen van het Parlement
op te nemen die naar haar mening het oorspronkelijke voorstel verbeteren en/of het bereiken van overeenstemming tussen het Parlement en de Raad
vergemakkelijken.

Gewone meerderheid (in het Europees Parlement) 
Een voorstel dat bij gewone meerderheid wordt aangenomen is goedgekeurd indien het aantal ja-stemmen hoger ligt dan het aantal nee-stemmen.

Gewone wetgevingsprocedure 
In de gewone wetgevingsprocedure (vroeger medebeslissing) besluiten het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie gezamenlijk over
Commissievoorstellen met betrekking tot een ruime waaier van onderwerpen (bv. economisch bestuur, immigratie, energie, vervoer, milieu en
consumentenbescherming). De meeste EU-wetten worden nu volgens deze procedure vastgesteld.

Gezamenlijke commissievergaderingen 
Indien een kwestie die naar het Parlement wordt verwezen niet door een enkele commissie kan worden behandeld omdat zij duidelijk onder de bevoegdheid van
verschillende commissies valt, stellen de respectieve rapporteurs een enkel ontwerpverslag op, waarover door de betrokken commissies gezamenlijk wordt
gestemd onder covoorzitterschap van de commissievoorzitters.

Groenboek 
Groenboeken worden door de Europese Commissie gepubliceerd om het debat met belanghebbende partijen op Europees niveau te bevorderen. Groenboeken
kunnen aanleiding geven tot voorstellen voor EU-acties die worden omschreven in Witboeken.

Hof van Justitie van de Europese Unie 
Het Hof van Justitie (EHvJ) interpreteert het EU-recht en zorgt ervoor dat het in alle lidstaten op eenvormige wijze wordt toegepast. Het Hof beslecht ook geschillen
tussen EU-regeringen, individuele personen, ondernemingen of organisaties en EU-instellingen. Het Hof is een van de 7 EU-instellingen.

Hoorzitting 
Een parlementaire commissie kan een hoorzitting met deskundigen organiseren indien zij dit nuttig acht voor haar werkzaamheden. Hoorzittingen zijn gewoonlijk
openbaar.

Initiatiefrecht 
Dankzij haar initiatiefrecht kan de Commissie voorstellen indienen, ofwel omdat de Verdragen hierin uitdrukkelijk voorzien, ofwel omdat de Commissie dit zelf nodig
acht. Ook de Raad en het Europees Parlement kunnen de Commissie verzoeken om voorstellen uit te werken.

Initiatiefverslag 
Naast wetgevingsverslagen kunnen parlementaire commissies ook initiatiefverslagen opstellen over kwesties die tot hun bevoegdheidsterrein behoren. Deze
verslagen kunnen bepaalde kwesties onder de aandacht brengen.

Lid van het Europees Parlement 
Leden van het Europees Parlement worden rechtstreeks verkozen voor een periode van vijf jaar. De 751 EP-leden vertegenwoordigen de EU-burgers.

Medebeslissing 
Term die vroeger werd gebruikt voor wat nu de gewone wetgevingsprocedure is. De term is in niet-officiële context nog steeds gangbaar.

Medeverantwoordelijke commissies 
Indien een vraagstuk dat door het Parlement moet worden behandeld bijna in gelijke mate onder de bevoegdheid van twee of meer commissies valt, of dat er
verschillende gedeelten van het vraagstuk onder de bevoegdheid van twee of meer commissies vallen, wordt één commissie aangewezen als ten principale
bevoegde commissie en de andere als medeverantwoordelijke commissie(s). De ten principale bevoegde en medeverantwoordelijke commissies werken volgens
een in onderling overleg vastgesteld tijdschema, de rapporteurs en rapporteurs voor advies houden elkaar op de hoogte en trachten het onderling eens te worden
over de aan hun commissies voor te stellen teksten en over hun standpunt ten aanzien van amendementen. Zij maken afspraken over hun respectieve
bevoegdheidsgebieden.

Officiële taal 
Er zijn 24 officiële EU-talen: Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands,
Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch en Zweeds. Alle EU-wetgeving wordt in alle officiële talen gepubliceerd.

Openbare raadpleging 
Bij openbare raadplegingen verzoekt de Europese Commissie verschillende belanghebbenden zoals overheden, nationale instanties, ondernemingen,
(particuliere) organisaties, beroepsverenigingen of burgers om hun standpunten over geplande wetgeving kenbaar te maken. Dit gebeurt meestal in de vorm van
een vragenlijst met open en gesloten vragen.

Oranje kaart 
Wanneer de Commissie een nieuw wetgevingsvoorstel indient, wordt dit aan de nationale parlementen toegezonden. Indien een meerderheid van deze
parlementen vindt dat de ontwerphandeling niet in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel, moet de Commissie het voorstel opnieuw in overweging
nemen. Indien zij het voorstel handhaaft, moet zij haar standpunt in een gemotiveerd advies uiteenzetten. Indien de Raad en het Parlement tijdens de eerste lezing
tegen het voorstel stemmen, wordt de procedure stopgezet.

Parlementaire vragen 
Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement worden gesteld aan andere instellingen en organen van de Europese Unie. De
ontvanger moet binnen een bepaalde termijn antwoorden. Met deze vragen kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op andere instellingen en
organen van de EU.

Plenaire vergadering 
Het Parlement komt 12 keer per jaar in plenaire vergadering bijeen in Straatsburg en houdt ook kortere plenaire vergaderingen in Brussel. In de plenaire
vergadering komen alle 751 EP-leden bijeen om te debatteren en stemmen over EU-wetgeving en om een standpunt over politieke kwesties in te nemen.

Publicatieblad 
Het Publicatieblad van de Europese Unie (PB) omvat EU-wetgeving, informatie, mededelingen en voorbereidende wetgevingsteksten. Het wordt elke werkdag in
alle officiële talen van de EU gepubliceerd. Alleen wetgevingshandelingen die in het PB zijn bekendgemaakt zijn bindend.

Raad van de Europese Unie 
De Raad van de Europese Unie, algemeen bekend als de Raad (vroeger Raad van ministers) vertegenwoordigt de regeringen van de EU-lidstaten. Samen met het
Europees Parlement stelt de Raad wetgeving vast die door de Commissie is voorgesteld. De Raad is een van de 7 EU-instellingen.

Rapporteur 
Een Parlementslid dat door de bevoegde parlementaire commissie is aangewezen voor de behandeling van een wetgevingsvoorstel. De rapporteur stuurt de
behandeling van het voorstel binnen het EP en stelt een verslag op.

Richtlijn 
Een richtlijn is een wetgevingshandeling die een doel stelt dat door alle lidstaten moet worden bereikt, maar de methode overlaat aan de lidstaten.

Schaduwrapporteur 
Een schaduwrapporteur is een Parlementslid dat een dossier of EP-verslag opvolgt voor een fractie die niet die van de rapporteur is.

Schriftelijke verklaring 
Een schriftelijke verklaring is een tekst van maximaal 200 woorden over een onderwerp dat binnen de werkterreinen van de Europese Unie valt, die wordt
ingediend door een tot vijf Parlementsleden. Indien een meerderheid van de Parlementsleden de verklaring ondertekent, wordt deze toegezonden aan de instelling
waartoe zij gericht is. Parlementsleden kunnen schriftelijke verklaringen gebruiken om het debat over een onderwerp waarvoor de EU bevoegd is (opnieuw) op
gang te brengen.

Secretaris-generaal van de Raad 
Leidt het Secretariaat-generaal dat de Raad en de Europese Raad bijstaat. Samen met de voorzitter van de Raad ondertekent hij alle wetgevingshandelingen die
door het Parlement en de Raad gezamenlijk zijn vastgesteld.

Secretaris-generaal van het Europees Parlement 
De hoogste ambtenaar en het administratieve hoofd van het Parlement. Hij zorgt ervoor dat de parlementaire werkzaamheden onder leiding van de Voorzitter en
het Bureau soepel verlopen. Samen met de Voorzitter verifieert en ondertekent hij alle wetgevingshandelingen die door het Parlement en de Raad gezamenlijk zijn
vastgesteld.

Subsidiariteit 
Op grond van het subsidiariteitsbeginsel treedt de EU niet op (met uitzondering van gebieden die tot de exclusieve bevoegdheid van de Unie behoren) tenzij
maatregelen op het niveau van de Unie doeltreffender zijn dan maatregelen op nationaal, regionaal of lokaal niveau. Er is permanent toezicht om na te gaan of
optreden op het niveau van de Unie gerechtvaardigd is.

Trialoog 
Informele bijeenkomsten tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. Doel van de trialoog is een compromis te bereiken (over een pakket
amendementen of over de formulering van wetgevingshandelingen) dat aanvaardbaar is voor de Raad en het Parlement.

Unanimiteit (in de Raad) 
Unanimiteit betekent dat alle lidstaten in de Raad het over een voorstel eens moeten zijn alvorens dit kan worden goedgekeurd. Sinds het Verdrag van Lissabon is
unanimiteit slechts vereist op een beperkt aantal beleidsterreinen, die als gevoelig worden beschouwd.

Verdrag betreffende de Europese Unie 
Het Verdrag van Maastricht, dat in werking is sinds 1993, werd door het Verdrag van Lissabon gewijzigd en hernoemd tot het Verdrag betreffende de Europese
Unie. Het vestigt de rechtspersoonlijkheid van de EU en omschrijft haar waarden, doelstellingen, instellingen en bevoegdheden. Het is een van de twee
hoofdverdragen waarop de EU momenteel berust.

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) gaat terug op het Verdrag van Rome van 1958, maar werd sindsdien ingrijpend gewijzigd. Het
bevat de organisatorische en functionele details van de EU. Het is een van de twee hoofdverdragen waarop de EU momenteel berust.

Verdrag van Amsterdam 
Het Verdrag van Amsterdam trad in werking op 1 mei 1999. Doel van dit verdrag was de EU-instellingen te hervormen met het oog op de toetreding van
toekomstige lidstaten. De bepalingen van het EU- en het EEG-Verdrag werden erin gewijzigd, vernummerd en geconsolideerd en het gebruik van de
medebeslissingsprocedure werd uitgebreid.

Verdrag van Lissabon 
Het Verdrag van Lissabon trad in werking op 1 december 2009. Het omvat het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie (VWEU). Het Verdrag van Lissabon betekende: meer bevoegdheden voor het EP, gewijzigde stemprocedures in de Raad, invoering
van het burgerinitiatief, een permanente voorzitter van de Europese Raad, een nieuwe hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en een nieuwe
diplomatieke dienst van de Unie. Het verdrag verduidelijkte ook welke bevoegdheden aan de EU en aan de lidstaten toekomen, en welke worden gedeeld. De
medebeslissingsprocedure werd voortaan de gewone wetgevingsprocedure, die op een toenemend aantal gebieden van toepassing is.

Verdrag van Maastricht 
Het Verdrag van Maastricht, of het Verdrag betreffende de Europese Unie, trad op 1 november 1993 in werking. De Europese Gemeenschappen werden de
Europese Unie, de medebeslissingsprocedure werd ingevoerd, alsook de samenwerking tussen EU-regeringen inzake defensie en justitie en binnenlandse zaken.
Het verdrag effende de weg voor de economische en monetaire unie en omvatte ook elementen van een politieke unie (burgerschap, gemeenschappelijk
buitenlands en binnenlands beleid).

Verdrag van Nice 
Het Verdrag van Nice trad op 1 februari 2003 in werking. Doel van het verdrag was de instellingen te hervormen zodat de EU doeltreffend zou kunnen functioneren
met 25 lidstaten. Het omvatte methoden om de samenstelling van de Commissie te wijzigen en de stemprocedure in de Raad te hertekenen.

Verdragen 
Een verdrag is een bindende overeenkomst tussen EU-lidstaten. Het bevat de doelstellingen van de EU en voorschriften voor de EU-instellingen, de
besluitvorming en de betrekkingen tussen de Unie en haar lidstaten.

Verordening 
Een verordening is een rechtstreeks toepasbare EU-wetshandeling die bindend is voor alle lidstaten. Nationale regeringen hoeven voor de uitvoering van EU-
verordeningen geen extra stappen te ondernemen.

Verslag 
Indien een Commissievoorstel wordt verwezen naar een parlementaire commissie, stelt deze een rapporteur aan die een verslag opstelt, dat meestal
amendementen op het voorstel, korte motiveringen en een toelichting omvat, alsook een financieel memorandum dat de financiële impact van een voorstel en de
compatibiliteit ervan met de langetermijnvooruitzichten voor de begroting beoordeelt.

Verzoekschriften aan het Europees Parlement 
Alle EU-burgers, inwoners of ondernemingen, organisaties of verenigingen die in de EU gevestigd zijn, kunnen bij het Parlement een verzoekschrift indienen over
alle onderwerpen die tot de werkterreinen van de EU behoren en die hen rechtstreeks aanbelangen. Deze verzoekschriften bieden het Europees Parlement de
gelegenheid om de aandacht te vestigen op eventuele schendingen van de rechten van burgers door een lidstaat, lokale overheid of andere instelling.

Voorzitter van het Europees Parlement 
De Voorzitter van het Europees Parlement leidt de plenaire vergaderingen en de bijeenkomsten van de Conferentie van voorzitters en het Bureau (dat bestaat uit
de ondervoorzitters van het EP). Hij vertegenwoordigt het Parlement binnen de EU en naar buiten toe.

Voorzitterschap van de Raad 
Het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie wordt telkens voor 6 maanden bij toerbeurt uitgeoefend door de lidstaten. Er zijn 10 Raadsformaties,
telkens voorgezeten door de bevoegde minister van de lidstaat die het voorzitterschap bekleedt, met uitzondering van de Raad voor Buitenlandse Zaken, die
permanent wordt voorgezeten door de hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands en veiligheidsbeleid.

Werkgroep interinstitutionele betrekkingen 
Een orgaan van de Commissie dat bevoegd is voor de coördinatie van de politieke, wetgevende en administratieve betrekkingen met de andere instellingen, met
name het Europees Parlement en de Raad. Zij telt leden uit de kabinetten van alle commissarissen die bevoegd zijn voor interinstitutionele zaken.

Witboek 
Witboeken van de Commissie zijn documenten waarin voorstellen worden geformuleerd voor maatregelen van de Unie op een specifiek gebied. In sommige
gevallen volgen zij op een groenboek dat werd gepubliceerd om overleg op Europees niveau op gang te brengen. Wanneer een witboek door de Raad gunstig
wordt onthaald, kan dit aanleiding geven tot een actieprogramma van de Unie op het betrokken gebied.
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