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Indeling van de besluitvormingsprocedures in het EG-Verdrag
Naar stemprocedure in de Raad, deelname van het Parlement en raadpleging van instellingen of 
organen

Stemprocedure in 
de Raad

Deelname van het 
Parlement

Raadpleging van instellingen of organen Voorbeeld

Gekwalificeerde 
meerderheid

1) met medebeslissing  artikel 12

  en raadpleging van de Rekenkamer artikel 280, lid 4
  en raadpleging van het ESC artikel 172, tweede 

alinea
  en raadpleging van het ESC en het CvdR artikel 175, lid 1
 2) met samenwerking  artikel 99, lid 5
  en raadpleging van de ECB artikel 106

3) met instemming van 
het Parlement

 artikel 107, lid 5

 4) met advies van het 
Parlement

 artikel 37, lid 2

  en raadpleging van het ESC artikel 172, eerste 
alinea

  en raadpleging van het ESC, het CvdR en 
het Comité voor de Werkgelegenheid

artikel 128, lid 1

 5) zonder deelname van 
het Parlement

 artikel 26

  met raadpleging van de ECB artikel 59
  met raadpleging van de ECB en het 

Economisch en Financieel Comité
artikel 114, lid 3

  en raadpleging van het ESC artikel 75
   
Eenparigheid 1) met medebeslissing  artikel 42
  en met raadpleging van het CvdR artikel 151, lid 5, 

eerste streepje
 2) met instemming van 

het Parlement
 artikel 300, lid 3

  (met GM) op voorstel van het Parlement artikel 190, lid 4
  en raadpleging van de ECB artikel 105, lid 5
  en met raadpleging van het ESC en het 

CvdR 
artikel 161

 3) met advies van het 
Parlement 

 artikel 19, lid 1

  en raadpleging van de Rekenkamer artikel 279
  en raadpleging van de ECB artikel 111, lid 1
  en raadpleging het ESC artikel 157, lid 3
  en raadpleging van de ESC en het CvdR artikel 175, lid 2
 4) zonder deelname van 

het Parlement
 artikel 88, lid 2

  met raadpleging van de ECB artikel 123, lid 5
  met raadpleging van ESC artikel 144
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Bepaalde bijzondere procedures (zoals de aanneming van de begroting, de kwijting, bepaalde benoemingen) 
zijn niet opgenomen in deze lijst.  
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Naar stemprocedure in de Raad, deelname van het Parlement en rechtsgrondslag

Stemprocedure in 
de Raad

Deelname van het 
Parlement

Rechtsgrondslag Artikel

Gekwalificeerde 
meerderheid

1) met medebeslissing Voorschriften die elke discriminatie op 
grond van nationaliteit verbieden

12

  Vrij verkeer van werknemers 40
  Recht van vestiging 44
  Coördinatie van de wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen waarbij 
een bijzondere regeling is vastgesteld 
voor onderdanen van de andere lidstaten 
in de uitoefening van het recht van 
vestiging

46, lid 2

  Recht van vestiging voor 
werkzaamheden, anders dan in loondienst

47, slot van lid 2

  Diensten 55
  Gemeenschappelijke regels voor 

internationaal vervoer vanuit of naar het 
grondgebied van een lidstaat of over het 
grondgebied van een of meer lidstaten; 
voorwaarden op grond waarvan in een 
lidstaat vervoerdiensten verricht kunnen 
worden door niet in die lidstaat 
gevestigde vervoerondernemers; 
maatregelen die de veiligheid van het 
vervoer kunnen verbeteren

71, lid 1

  Uitbreiding tot de zee- en de luchtvaart 
van de bij artikel 71, lid 1, vastgestelde 
procedureregels

80, lid 2

  Harmonisatiemaatregelen betreffende de 
interne markt

95, lid 1

  Stimuleringsmaatregelen ter 
aanmoediging van de werkgelegenheid

129 (Nieuw)

  Douanesamenwerking 135 (Nieuw)
  Arbeidsmilieu en -voorwaarden; 

gezondheid, veiligheid, informatie en 
raadpleging van de werknemers; 
integratie van personen die zijn 
uitgesloten; gelijke kansen en gelijke 
behandeling; maatregelen ter 
aanmoediging van samenwerking 
teneinde de sociale uitsluiting te 
bestrijden.

137, leden 1 en 2
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  Sociale politiek (gelijke kansen, gelijke 
behandeling en gelijke beloning)

141

  Uitvoering van de besluiten betreffende 
het Europees Sociaal Fonds

148

  Onderwijs 149, lid 4 
(uitgezonderd de 
aanbevelingen)

  Beroepsopleiding (maatregelen die 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van artikel 150)

150, lid 4

  Volksgezondheid (minimale kwaliteits- 
en veiligheidseisen voor organen, 
maatregelen op veterinair en fytosanitair 
gebied die rechtstreeks gericht zijn op de 
bescherming van de volksgezondheid)

152, lid 4, onder a) 
en b)

  Stimuleringsmaatregelen ter bescherming 
en verbetering van de menselijke 
gezondheid

152, lid 4, onder c)

  Consumentenbescherming 153, lid 4
  Trans-Europese netwerken, richtsnoeren 156, eerste alinea
  Andere maatregelen betreffende trans-

Europese netwerken
156

  Toepassingsbesluiten met betrekking tot 
het EFRO

162

  Kaderprogramma voor onderzoek 166
  Vaststelling van de maatregelen die 

worden genoemd in de artikelen 167, 168 
en 169 - onderzoek

172

  Milieu (communautaire activiteiten ter 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
artikel 174)

175, lid 1

  Actieprogramma's op andere gebieden 
van het milieubeleid

175, lid 3

  Ontwikkelingssamenwerking 179
  Statuut en financiële regels voor de 

Europese politieke partijen
191

  Algemene beginselen inzake transparantie255, lid 2 (Nieuw)
  Bestrijding van fraude waardoor de 

financiële belangen van de Gemeenschap 
worden geschaad

280, lid 4

  Statistieken 285, lid 1
  Instelling van een onafhankelijk 

controleorgaan voor 
gegevensbescherming

286, lid 2

 2) met raadpleging Machtiging tot het aangaan van nauwere 
samenwerking

11, lid 2
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  Gemeenschappelijk landbouwbeleid 37, lid 3
  Liberalisering van diensten 52, lid 1
  Opstelling van de lijst van derde landen 

die een visum moeten afgeven of die zijn 
vrijgesteld van deze plicht, en opstelling 
van een uniform visummodel

67, lid 3

  Aanneming van regelgeving inzake 
mededinging

83

  Aanneming van verordeningen inzake 
staatssteun

89

  Voorschriften voor de toepassing van het 
protocol betreffende buitensporige 
tekorten.

104, lid 14, laatste 
alinea

  Wijziging van bepaalde bepalingen van 
de statuten van het ESCB en van de ECB

107, lid 6

  Grenzen en voorwaarden voor het 
opleggen van boeten door de ECB

110, lid 3

  Besluit over de overgang naar de derde 
fase van de EMU

121, leden 3 en 4, 
plus verslag van het 
EMI na de 
beoordeling door 
de Raad

  Besluit over de toegang van een staat 
buiten de gemeenschappelijke munt

122, lid 2

  Opstelling, op basis van de conclusies van 
de Europese Raad, van richtsnoeren 
waarmee de lidstaten in hun 
werkgelegenheidsbeleid rekening houden

128, lid 2

  Specifieke onderzoekprogramma's 166, lid 4
  Onderzoek, oprichting van 

gemeenschappelijke ondernemingen
172, lid 1

  Economische, financiële en technische 
samenwerking met derde landen

181 bis

  Vaststelling van het statuut van de 
ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen en van de regeling die 
van toepassing is op de andere 
personeelsleden van de Gemeenschappen

283

  Aanneming van maatregelen ten behoeve 
van de ultraperifere gebieden

299, lid 2

  Ondertekening, voorlopige toepassing en 300, lid 2, eerste 
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opschorting van de toepassing van 
internationale akkoorden

alinea

  Vaststelling van de bepalingen 
betreffende de statuten van het ESCB

42 van het Protocol 
betreffende de 
statuten van het 
ESCB en van de 
ECB

 3) met samenwerking Multilateraal toezicht 99, lid 5
  Toepassing van het verbod op een 

bevoorrechte toegang
102, lid 2

  Toepassing van het verbod op het 
aangaan van verbintenissen en het 
verlenen van voorschotten in rekening-
courant

103, lid 2

  Maatregelen voor het harmoniseren van 
de nominale waarden en technische 
specificaties van de munten

106, lid 2

 4) met instemming Wijziging van het Protocol betreffende de 
statuten van het ESCB en van de ECB op 
aanbeveling van de ECB

107, lid 5

 5) zonder deelname van 
het Parlement

Vaststelling van de rechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief

26

  Uitsluiting in een lidstaat van bepaalde 
werkzaamheden van het 
toepassingsgebied van de bepalingen 
betreffende het recht van vestiging

45, tweede alinea

  Toepassing van de bepalingen betreffende 
de verrichting van diensten ten gunste van 
de onderdanen van een derde staat die 
binnen de Gemeenschap zijn gevestigd

49, tweede alinea

  Aanneming van andere maatregelen 
betreffende het kapitaalverkeer naar of uit 
derde landen

57, lid 2, eerste 
deel

  Aanneming van - strikt noodzakelijke - 
vrijwaringsmaatregelen wanneer, in 
uitzonderlijke omstandigheden, het 
kapitaalverkeer naar of uit derde landen 
ernstige moeilijkheden veroorzaakt voor 
de EMU

59

  Aanneming van urgente maatregelen 60, lid 1
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betreffende het kapitaalverkeer en het 
betalingsverkeer

  Besluit tot wijziging of intrekking door 
een lidstaat van eenzijdige maatregelen 
tegen een derde land met betrekking tot 
het kapitaalverkeer en het 
betalingsverkeer

60, lid 2, tweede 
alinea

  Aanneming van voorlopige maatregelen 
ten aanzien van de openbare orde en de 
binnenlandse veiligheid ten behoeve van 
bepaalde lidstaten

64, lid 2

  Opheffing van de discriminaties in de 
vervoerssector

75, lid 3

  Passende bepalingen voor de zeevaart en 
de luchtvaart

80, lid 2

  Goedkeuring van maatregelen met 
betrekking tot andere belastingen dan de 
omzetbelasting, de accijnzen en de 
overige indirecte belastingen

92

  Aanneming van richtlijnen houdende 
opheffing van distorsies in de interne 
markt

96, tweede alinea.

  Aanbeveling van de Raad betreffende de 
globale richtsnoeren voor het economisch 
beleid

99, lid 2

  Grote economische moeilijkheden in een 
lidstaat, veroorzaakt door natuurrampen

100, lid 2, slot

  Besluit of er al dan niet een buitensporig 
tekort bestaat

104, lid 6

  Besluit betreffende de wijziging of 
afschaffing van de Ecu-spilkoersen

111, lid 1, slot

  Wisselkoersbeleid 111, lid 2
  Regelingen voor de onderhandelingen 

over en de sluiting van internationale 
overeenkomsten betreffende het 
monetaire of wisselkoersregime

111, lid 3

  Besluit over het standpunt dat de 
Gemeenschap moet innemen in 
internationale fora ten aanzien van de 
EMU

111, lid 4, eerste 
deel

  Samenstelling van het Economisch en 
Financieel Comité

114, lid 3

  Toekenning of intrekking van de 119, leden 2 en 3
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wederzijdse bijstand aan een lidstaat in 
geval van moeilijkheden of dreigende 
moeilijkheden in de betalingsbalans

  Wijziging, schorsing of intrekking van de 
vrijwaringsmaatregelen

120, lid 3

  Besluit over de vraag of een lidstaat al 
dan niet een derogatie heeft waardoor hij 
is uitgesloten van de rechten en plichten 
in het kader van het ESCB

122, lid 1

  Aanbevelingen betreffende de 
werkgelegenheid

128, lid 4

  Aanneming van maatregelen om de 
steunregelingen op het gebied van de 
handelspolitiek geleidelijk met elkaar in 
overeenstemming te brengen

132, lid 1

  Handelspolitiek 133, lid 4
  Toepassing van de andere 

overeenkomsten tussen de sociale 
partners

139, lid 2

  Aanbevelingen op het gebied van 
onderwijs

149, lid 4, tweede 
streepje

  Aanbevelingen op het gebied van 
volksgezondheid

152, lid 4, slot

  Vaststelling van de wedden, 
vergoedingen en pensioenen van de leden 
van de Commissie en van het Hof van 
Justitie

210

  Vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, 
de bezoldiging, de vergoedingen en het 
pensioen van de leden van de 
Rekenkamer

247, lid 8

  Vaststelling van de vergoedingen van de 
leden van het ESC

258, laatste alinea

  Opstelling van de ontwerp-begroting 272, lid 3
  Toestemming voor uitgaven van meer dan 

het voorlopige twaalfde
273, tweede alinea

  Sluiting van akkoorden tussen de 
Gemeenschap en een of meer staten of 
internationale organisaties

301

  Besluit over de soort sanctie die wordt 
opgelegd aan een lidstaat die de 
beginselen van artikel 6, lid 1, van het 

309, lid 2

9 / 15 31/03/2014



Verdrag betreffende de Europese Unie 
heeft geschonden

  Besluit tot wijziging of intrekking van de 
sancties die worden opgelegd aan een 
lidstaat die de beginselen van artikel 6, lid 
1, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie heeft geschonden

309, lid 3

  Wijze van opneming van het 
Schengensecretariaat in het secretariaat-
generaal van de Raad

7 van het Protocol 
tot opneming van 
het Schengenacquis 
in het kader van de 
Europese Unie

  Wijziging of intrekking, op verzoek van 
een lidstaat, van door de Commissie 
gegeven beschikkingen betreffende de 
invoer in de Europese Gemeenschap van 
in de Nederlandse Antillen geraffineerde 
aardolieproducten

3, lid 3, van het 
Protocol 
betreffende in de 
Nederlandse 
Antillen 
geraffineerde 
aardolieproducten

    
Eenparigheid 1) met medebeslissing Bepalingen ter vergemakkelijking van de 

uitoefening van het recht van de burgers 
om vrij op het grondgebied van de 
lidstaten te reizen en te verblijven

18, lid 2 (SGM)

  Interne markt (maatregelen op het gebied 
van de sociale zekerheid ten behoeve van 
migrerende werknemers uit de 
Gemeenschap)

42

  Coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen der 
lidstaten betreffende de toegang tot 
werkzaamheden, anders dan in 
loondienst, en de uitoefening daarvan. 
Coördinatie van de in de wetgeving 
neergelegde beginselen betreffende de 
regeling van beroepen wat betreft 
opleiding en voorwaarden voor toegang 
van natuurlijke personen

47

  Cultuur 151 (uitgezonderd 
de aanbevelingen)

 2) met instemming Specifieke taken van de ECB 105, lid 6
  Wijziging van de statuten van het ESCB 107, lid 5
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en de ECB
  Structuurfondsen en cohesiefonds 161 (SGM vanaf 

2007 of aanneming 
van de financiële 
vooruitzichten).

  Eenvormige verkiezingsprocedure 190, lid 4
  Associatieakkoorden (als bedoeld in 

artikel 310) en andere akkoorden die een 
specifiek institutioneel kader in het leven 
roepen, die aanzienlijke budgettaire 
gevolgen hebben of die een wijziging van 
een volgens de medebeslissingsprocedure 
aangenomen besluit behelzen

300, lid 3, tweede 
alinea

  Speciale procedure: benoeming van de 
voorzitter en de leden van de Commissie

214 (SGM).

 3) met raadpleging Aanneming van passende maatregelen om 
discriminatie op grond van geslacht, ras 
of etnische afstamming, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid te bestrijden

13 (medebeslissing 
+ SGM voor lid 2)

  Burgerschap: actief en passief kiesrecht 19, lid 1
  Uitbreiding van de burgerschapsrechten, 

bekrachtiging door de lidstaten
22

  Maatregelen houdende totstandbrenging 
van de ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid (gedurende een 
overgangsperiode van vijf jaar)

67, lid 1
(medebeslissing + 
SGM voor artikel 
65, uitgezonderd 
familierecht) (latere 
invoering van SGM 
+ medebeslissing 
voor artikel 63 en 
artikel 62, lid 3, en 
lid 2, onder a) 
(SGM + 
raadpleging EP 
voor artikel 66)

  Bepalingen betreffende de beginselen van 
het vervoerbestel waarvan de toepassing 
de levensstandaard en de 
werkgelegenheid zou kunnen aantasten

71, lid 2

  Harmonisatie van de indirecte belastingen 93
  Aanpassing van de wetgevingen 94
  Wisselkoers van de ecu ten opzichte van 

niet-Gemeenschapsvaluta's
111, lid 1, eerste 
zin
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  Besluit over de externe 
vertegenwoordiging van de EMU

111, lid 4, slot. 
(SGM)

  Handelspolitiek: uitbreiding tot 
overeenkomsten betreffende diensten en 
intellectuele eigendom

133, lid 5 (SGM)

  Maatregelen op het gebied van de sociale 
zekerheid, de bescherming van 
werknemers bij beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst, de 
vertegenwoordiging en collectieve 
verdediging van de belangen van 
werknemers en werkgevers, de 
werkgelegenheidsvoorwaarden voor 
onderdanen van derde landen met een 
verblijfsvergunning, en de financiële 
bijdragen ter bevordering van de 
werkgelegenheid en het scheppen van 
arbeidsplaatsen

137, lid 3. (enkele 
delen van het 
artikel gaan vallen 
onder SGM + 
medebeslissing na 
een Raadsbesluit 
met eenparigheid 
van stemmen).

  Industrie 157, lid 3
  Maatregelen op het gebied van de 

economische en sociale samenhang
159 (SGM + 
medebeslissing)

  Bepalingen van fiscale aard, maatregelen 
betreffende ruimtelijke ordening en 
bodembestemming en maatregelen die 
van invloed zijn op de energievoorziening 
en de keuze tussen verschillende 
energiebronnen

175, lid 2

  Bepaling van de categorieën van 
beroepen voor het Gerecht van eerste 
aanleg, van de samenstelling van dat 
Gerecht en van de noodzakelijke 
aanpassingen en aanvullingen voor het 
statuut van het Hof van Justitie

225, lid 2

  Wijziging van het statuut van het Hof van 
Justitie

245, tweede alinea

  Benoeming van de leden van de 
Rekenkamer

247, lid 3 (SGM)

  Besluit betreffende de eigen middelen 269
  Vaststelling van de financiële 

reglementen
279 (SGM)

  Ondertekening, voorlopige toepassing en 
opschorting van de toepassing van de 
door de Raad gesloten akkoorden op 
gebieden waarvoor, wat de aanneming 
van de interne voorschriften betreft, 
eenparigheid vereist is, alsook wanneer 

300, lid 2, eerste 
alinea, slot
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het gaat om associatieakkoorden

  Aanneming van de maatregelen die 
noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking 
van de doelstellingen van de 
Gemeenschap

308

  Gemeenschappelijke definitie van de 
oorsprong van aardolieproducten 
afkomstig uit derde en geassocieerde 
landen

Artikel 6 van het 
Protocol 
betreffende in de 
Nederlandse 
Antillen 
geraffineerde 
aardolieproducten

  Vaststelling van de passende bepalingen 
betreffende de nadere regels voor de in 
artikel 121 van het EG-Verdrag bedoelde 
convergentiecriteria

Artikel 6 van het 
Protocol 
betreffende de 
convergentiecriteria

 4) zonder deelname van 
het Parlement

Aanneming van maatregelen met 
betrekking tot het kapitaalverkeer naar of 
uit derde landen die in het 
Gemeenschapsrecht een achteruitgang op 
het gebied van de liberalisatie van het 
kapitaalverkeer naar of uit derde landen 
vormen

57, lid 2, slot

  Besluit betreffende de verenigbaarheid 
met de gemeenschappelijke markt van 
een steunmaatregel door een staat op het 
gebied van mededinging

88, lid 2

  Voor de economische situatie passende 
maatregelen

100, lid 1 (SGM)

  Verlening van communautaire financiële 
bijstand aan een lidstaat die in grote 
economische moeilijkheden verkeert

100, lid 2 (SGM)

  Vaststelling van de onherroepelijke 
omrekeningskoersen tussen de nationale 
munteenheden onderling en tussen de ecu 
en de nationale munteenheden, en 
aanneming van de overige maatregelen 
die nodig zijn voor de spoedige invoering 
van de ecu als enige munteenheid

123, lid 4 (SGM)

  Intrekking van een derogatie voor een 
lidstaat buiten de gemeenschappelijke 

123, lid 5
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munt, en aanneming van de overige 
maatregelen die daar voor nodig zijn

  Uitvoering van overeenkomsten tussen de 
sociale partners voor zaken die onder 
artikel 137

139, lid 2

  Verlening aan de Commissie van taken 
betreffende de uitvoering van 
gemeenschappelijke maatregelen, met 
name inzake de sociale zekerheid van 
migrerende werknemers

144

  Aanbevelingen op het gebied van cultuur 151, lid 5, tweede 
streepje

  Aanneming van bepalingen betreffende 
de wijze van toepassing en de procedure 
van de associatie tussen de landen en 
gebieden overzee en de Gemeenschap

187

  Benoeming van de secretaris-generaal 
(hoge vertegenwoordiger voor het 
GBVB) en de plaatsvervangend 
secretaris-generaal van de Raad

207, lid 2 (SGM)

  Wijziging van het aantal leden van de 
Commissie

213, lid 1, tweede 
alinea

  Besluit om een Commissielid na een 
vrijwillig ontslag of een ontslag 
ambtshalve niet te vervangen

215, tweede alinea 
(SGM)

  Verhoging van het aantal rechters van het 
Hof van Justitie

221, vierde alinea

  Verhoging van het aantal advocaten-
generaal

222, derde alinea

  Goedkeuring van het reglement voor de 
procesvoering van het Hof

223 (SGM)

  Goedkeuring van het reglement voor de 
procesvoering van het Gerecht van eerste 
aanleg

225, lid 4 (SGM 
artikel 224)

  Goedkeuring van het reglement voor de 
procesvoering van het Hof van Justitie

245, derde alinea

  Benoeming van de leden van het ESC en 
vaststelling van hun vergoedingen

258, tweede alinea 
(SGM)

  Benoeming van de leden van het CvdR en 
van hun plaatsvervangers

263, derde alinea 
(SGM)

  Vaststelling van de regeling van het 290
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taalgebruik door de instellingen der 
Gemeenschap

  Wijzigingen in de lijst van producten, 
bedoeld in de bepalingen betreffende de 
productie van of de handel in wapens, 
munitie en oorlogsmateriaal

296, lid 2

  Maatregelen die nodig zijn om uitvoering 
te geven aan het Schengenacquis

2, lid 1, tweede 
alinea, van het 
Protocol tot 
opneming van het 
Schengenacquis.

  Vaststelling van de rechtsgrondslag voor 
elk van de bepalingen en besluiten die het 
Schengenacquis vormen

2, lid 1, tweede 
alinea, slot, van het 
Protocol tot 
opneming van het 
Schengenacquis

  Sluiting van een afzonderlijke 
overeenkomst met IJsland en Noorwegen 
voor de vaststelling van de wederzijdse 
rechten en verplichtingen van Ierland en 
het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland enerzijds en 
IJsland en Noorwegen anderzijds, op 
gebieden van het Schengenacquis die op 
deze staten van toepassing zijn

6, tweede alinea, 
van het Protocol tot 
opneming van het 
Schengenacquis

De gecursiveerde passages betreffen de wijzigingen ingevolge het Verdrag van Nice
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