
 

 

Het EU-wetgevingsproces:  

 

Stap 1: Een wetsvoorstel (een richtlijn of een verordening) wordt steeds gepubliceerd door de Europese 

Commissie (EC). 

 

 

Stap 2: Na publicatie van het wetsvoorstel stuurt de EC dit naar de twee instellingen die besluiten nemen 

over wetgeving:  

• het Europees Parlement (EP) en 

• de Raad van de Europese Unie (het orgaan waarin de vakministers zitting hebben) 

 

Stap 3: Beide instellingen gaan vervolgens volgens hun eigen procedures met het wetsvoorstel aan de 

slag: ze bekijken welke elementen ze willen wijzigen, wat ze zouden willen toevoegen en wat ze willen 

schrappen. De wijzigingsteksten die hiertoe worden opgesteld heten amendementen. 

• Het Europees Parlement is als eerste aan zet voor een officieel standpunt over het wetsvoorstel. 

De amendementen die worden goedgekeurd door de plenaire vergadering vormen een 

zogenoemde eerste lezing. Dit pakket van amendementen stuurt het Parlement naar de Raad. 

• Vervolgens neemt de Raad van Ministers een officieel standpunt in. In dit standpunt beslist de 

Raad met welke door het Europees Parlement voorgestelde amendementen zij akkoord gaat of 

dat zij zelf andere amendementen voorstelt.  

 

Nu is de eerste lezing voltooid. 

 

Is er na de eerste lezing nog geen overeenstemming tussen het Europees Parlement en de Raad van Ministers, dan volgt er een tweede lezing. 

Het Parlement kan dan beslissen om amendementen van de Raad wel of niet te steunen, en om door de Raad in de eerste lezing verworpen 

amendementen opnieuw in te dienen. Nadat het Europees Parlement over de tweede lezing gestemd heeft, is het de beurt aan de Raad om 

hetzelfde te doen. 

Als er na de tweede lezing nog steeds geen akkoord is tussen het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, dan volgt de 

zogenoemde conciliatiefase door het bemiddelingscomité, ook wel derde lezing genoemd. Zonder overeenstemming door beide instellingen 

wordt de wet niet aangenomen. 

 

Stap 4: Hebben beide instellingen met het akkoord ingestemd, dan kan de wet in werking treden. Bij een 

verordening is deze onmiddellijk toepasbaar in alle lidstaten, in geval van richtlijnen (wat hier het geval is) 

moet de richtlijn omgezet worden in de nationale wetgeving van de lidstaten, dit met een vooraf 

afgesproken implementatieperiode. 

 

 

Source: http://www.europarl.europa.eu 

 

http://www.europarl.europa.eu/

