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Medebeslissingsprocedure: taakverdeling binnen het secretariaat-generaal van de Raad

Eerstantwoordelijke 
dienst

Medeantwoordelijk
e dienst

Informatie 
aan

 

BD (1)  Dorsale Ontvangst Commissievoorstel (kopie brief)
   Eerste lezing EP/Raad
BD Dorsale  Behandeling voorstel in de Raad (groep/Coreper: 

convocatie, agendering, documenten)
Dorsale BD  Volgen van de behandeling in de commissie van het 

EP
BD  Dorsale Groep (convocaties, documenten)
BD  Dorsale Coreper (agendering, documenten)
Dorsale/BD   Contacten en informele 

onderhandelingsvergaderingen tussen voorzitterschap 
van de Raad, rapporteur/voorzitter van commissie van 
het EP en Commissie

Dorsale BD  Informatieve nota over resultaten van eerste lezing 
door EP, vergezeld van tekst van de bij stemming 
aangenomen amendementen 

BD  Dorsale Behandeling van resultaten van eerste lezing, 
eventueel van gewijzigd Commissievoorstel

   De Raad aanvaardt resultaten van eerste lezing van EP
(aanneming van het besluit)

De Raad aanvaardt resutaten van eerste lezing van EP 
(aannneming van het besluit)

 (aanneming van het besluit)
BD JD (J/V) (2) Dorsale Coreper/Raad (agendering, nota I/A-punt voor 

aanneming van het besluit, documenten PE-
CONS)

   De Raad aanvaardt resultaten van eerste lezing van EP 
niet
(vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt)

BD  Dorsale Coreper/Raad (agendering, documenten voor politieke 
aanneming van gemeenschappelijk standpunt)

BD JD (J/V)  Motivering (tegelijk met juridische en taalkundige 
bijwerking van de tekst van het gemeenschappelijk 
standpunt): redactie/goedkeuring lidstaten

BD  Dorsale Coreper/Raad (agendering, nota I/A-punt voor formele 
aanneming, gemeenschappeilijk standpunt, 
motivering)

Dorsale  BD Toezending aan EP (gemeenschappelijk standpunt + 
motivering + eventuele verklaringen)

   Tweede lezing EP
Dorsale  BD Volgen van de behandeling in commissie en plainaire 
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vergadering
Dorsale/BD BD Contacten en informele 

onderhandelingsvergaderingen tussen voorzitterschap 
van Raad, rapporteur/voorzitter van commissie van EP 
en Commissie

Dorsale  BD Informatieve nota over resultaten van tweede lezing 
van EP:
-gemeenschappelijk standpunt verworpen-besluit niet 
aangenomen
-gemeenschappelijk standpunt aanvaard-besluit 
vastgesteld
-amendementen EP op het gemeenschappelijk 
standpunt -tweede lezing door de Raad

   Tweede lezing Raad
BD  Dorsale Groep (convocatie, documenten, advies van de 

Commissie)
BD  Dorsale Coreper (agendering, documenten)
   a) De Raad aanvaardt alle amendementen - belsuit 

vastgesteld 
BD  Dorsale Coreper/Raad (agendering, nota I/A-punt met 

verwijzing naar informatieve nota over de tweede 
lezing van het EP met de tekst van de amendementen)

   b) De Raad aanvaardt niet alle amendementen - 
bemiddelingsprocedure

Dorsale    Mededeling aan het EP dat de amendementen niet 
zijn aanvaard

Dorsale BD  Informele technische vergaderingen (voorzitter groep, 
EP, Commissie)

Dorsale BD, JD  Informeele trialoog (voorzitter Coreper, EP, 
Commissie)

Dorsale BD  Voorbereidende werkzaamheden Coreper (agendering, 
documenten)

Dorsale BD  (eventueel) Raad (agendering, documenten)
   Bemiddelingsvergadering(en):
Dorsale  BD - Bijeenroeping
Dorsale BD, JD  - Voorbereidende werkzaamheden delegatie Raad
Dorsale BD, JD  - Vergaderingen Bemiddelingscomité
    i) De bemiddeling leidt tot overeenstemming 
Dorsale BD, JD  - Opstelling van de gemeenschappelijke ontwerp-tekst 

(PE-CONS)
Dorsale    - Brief ter toezending van de gemeenschappelijke 

ontwerp-tekst aan de voorzitters van EP en Raad, 
ondertekend door de twee covoorzitters van het 
Bemiddelingscomité

Dorsale  BD Coreper/Raad (agendering, nota I/A-punt, document 
PE-CONS)- aanneming van het besluit

    ii) De bemiddeling leidt niet tot overeenstemming - 
besluit niet aangenomen
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Dorsale  BD Informatieve brief aan de voorzitters van EP en Raad, 
ondertekend door de twee covoorzitters van het 
Bemiddelingscomité 

Dorsale JD (J/V) Centrale 
coördinatie 

Kabinet (Bureau 
voor officële 
publicaties)

BD Document LEX - ondertekening van de 
wetgevingstekst door de voorzitters en de 
secretarissen-generaal van EP en Raad

Bekendmaking van het besluit in het PB

Dorsale  BD  p.m.
Organisatie van informele contacten tussen 
voorzitterschap en EP, informatie van de diensten van 
EP en Commissie, verlenging van de termijnen, 
informatie aan de delegaties over de stand van de 
werkzaamheden en de termijnen van de verschillende 
dossiers (overzichtstabellen)

(1) Behandelende dienst.
(2) Juridische dienst (juristen/vertalers)
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