Gewone wetgevingsprocedure

#1 Voorstel van de
Commissie
De Europese Commissie dient een
wetgevingsvoorstel in bij het Europees
Parlement

Burgerinitiatief

Een vierde van de
lidstaten

#2 Eerste lezing door het
Parlement
Tijdens de eerste lezing onderzoekt het Europees
Parlement het voorstel van de Commissie en kan het dat
goedkeuren of amenderen.

Europese
Investeringsbank

Europese Centrale
Bank
Europees Parlement

#3 Eerste lezing door de Raad
Tijdens zijn eerste lezing kan de Raad het standpunt van het Parlement goedkeuren – in dat
geval wordt de wettekst aangenomen – of kan hij het standpunt van het Parlement wijzigen en
voor een tweede lezing naar het Parlement terugsturen.

#4 Tweede lezing door het
Parlement
Het Parlement onderzoekt het standpunt van de Raad en keurt het goed (in
dat geval is de wetgeving aangenomen), verwerpt het (in dat geval komt het
wetgevingsvoorstel te vervallen en eindigt de procedure) of stelt
amendementen voor en stuurt het voorstel naar de Raad terug voor een
tweede lezing.

Het
wetgevingsvoorstel is
aangenomen

Het wetgevingsvoorstel
is niet aangenomen

Het
wetgevingsvoorstel
is aangenomen

Het wetgevingsvoorstel is
aangenomen

#5 Tweede lezing door de Raad
De Raad onderzoekt het standpunt van het Parlement in tweede lezing. Hetzij keurt hij alle
amendementen van het Parlement goed, wat betekent dat de wettekst wordt aangenomen, hetzij
keurt hij niet alle amendementen goed en wordt er een bemiddelingscomité bijeengeroepen.

#6 Bemiddeling
Het bemiddelingscomité, dat uit een gelijk aantal parlementsleden en vertegenwoordigers van de
Raad bestaat, probeert overeenstemming te bereiken over een gemeenschappelijke tekst. Als dat
niet lukt, komt het wetgevingsvoorstel te vervallen en eindigt de procedure. Als er
overeenstemming over een gemeenschappelijke tekst wordt bereikt, wordt deze aan het Europees
Parlement en de Raad toegestuurd voor een derde lezing.

#7a Derde lezing
door het Parlement
Het
wetgevingsvoorstel is
niet aangenomen

Het Europees Parlement onderzoekt de
gemeenschappelijke tekst en stemt erover in de
plenaire vergadering. Het kan de bewoording
van de gemeenschappelijke tekst niet meer
wijzigen. Als het Parlement de tekst verwerpt of
niet reageert, wordt de wettekst niet
aangenomen en eindigt de procedure. Als de
tekst door het Parlement en de Raad wordt
goedgekeurd, wordt de wettekst aangenomen.

Het wetgevingsvoorstel
is niet aangenomen

#7b Derde lezing door de Raad
De Raad onderzoekt de gemeenschappelijke tekst. Hij kan de bewoording niet meer
wijzigen. Als de Raad de tekst verwerpt of niet reageert, komt het wetgevingsvoorstel
te vervallen en eindigt de procedure. Als hij de tekst goedkeurt en het Parlement dat
ook doet, wordt de wettekst aangenomen

Het
wetgevingsvoorstel
is niet
aangenomen

Voorstel is aanvaard
Als de definitieve tekst van een wetgevingsvoorstel eenmaal door
zowel het Europees Parlement als de Raad is goedgekeurd, wordt
deze door de voorzitters en de secretarissen-generaal van beide
instellingen ondertekend. Na de ondertekening wordt de tekst in het
Publicatieblad bekendgemaakt en wordt hij officieel.
Verordeningen zijn vanaf de in het Publicatieblad vermelde datum
rechtstreeks bindend in de hele EU.
Richtlijnen geven aan welke eindresultaten in elke lidstaat moeten
worden bereikt, maar laten het aan de nationale regeringen over
om te beslissen hoe zij hun wetten aanpassen om die resultaten te
bereiken. In elke richtlijn wordt vermeld wanneer de nationale
wetgeving uiterlijk moet worden aangepast.
Besluiten zijn van toepassing in bepaalde gevallen, op bepaalde
autoriteiten of personen en zijn volledig bindend.

Voorstel is niet
aanvaard
Als een wetgevingsvoorstel in enig stadium van de
procedure wordt verworpen of als Parlement en
Raad geen compromis kunnen bereiken, is het
voorstel niet goedgekeurd en wordt de procedure
beëindigd. Een nieuwe procedure kan alleen
beginnen als de Commissie met een nieuw voorstel
komt.

