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Macht is vloeibaar 
in de EU

Niet één baas. Geen regering. 

Commissie: alle grote politieke gezindten 

Raad: meerderheden wisselen steeds 

Europees Parlement: geen vaste meerderheid, 
fractiediscipline niet absoluut  

=> multilevel governance, veel kansen voor beïnvloeding. 

Politieke realiteit complexer dan Verdrag 

Maar wel enkele vaste patronen en logica’s



Verschillende 
soorten beslissingen

Historische beslissingen & crisismanagement (geen 
draaiboek, cf. ook brexit) 

Gewone wetgeving (richtlijnen, verordeningen) 

Verdere invulling van wetgeving: 
uitvoeringshandelingen & gedelegeerde handelingen 

Open Coördinatiemethode 

Buitenlandse politiek  

…



Historische beslissingen 
& crisisbeheer

Logica: 

Uiteenlopende procedures, maar finaal: 
de Europese Raad. (of Frankrijk & 
Duitsland?) 

Unanimiteit, of toch minstens hele brede 
consensus 

Soms ratificatie nodig



Historische beslissingen 
& crisisbeheer

Tendenzen: 

In Europese Raad: 3 grote politieke families in 
evenwicht. 

Frankrijk & Duitsland volstaan niet meer 

Europees Parlement assertiever 

Publieke opinie wordt belangrijker (impact op 
nationale parlementen, referenda, campagnes, …) 

Brexit? Wie verliest ‘maatje’? Wie wint?



Gewone wetgeving
Logica: 

Commissie stelt voor, … 

… Raad beslist (qmv - blokkeringsminderheid 
= 35%), … 

… haast altijd samen met EP 

Interinstitutionele pingpong, max. 3 lezingen  
(finaal na conciliatie) 

Meersnelheden: mogelijk (bijv. versterkte 
samenwerking)



Gewone wetgeving
Tendenzen: 

Minder nieuwe wetgeving 

Er wordt nog steeds relatief weinig echt gestemd in de Raad. 
Weggestemde landen: vaak Duitsland, laatste tijd ook UK. Haast 
nooit: Frankrijk. 

Algemene ontwikkelingen beïnvloeden positie: bijv. Brexit (geen 
pogingen meer om UK aan boord te houden?), ook Polen 

In Parlement: nog steeds vooral Grand Coalition. Sterke positie 
voor liberalen. Sceptici: dood gewicht.  

Haast elk dossier: eerste lezing => trialoog is cruciaal 

Ook hier: publieke opinie (maar niet in elk dossier) 

Brexit? Wie wint? Wie verliest? Inhoudelijke klemtonen?



Conclusie
Wie beslissingen wil beïnvloeden, kent maar 
beter de procedures … 

… maar houdt vooral ook rekening met wat 
er zich daarachter afspeelt … 

… met de schaduw van de stemming, de 
schaduw van het verleden, de schaduw van de 
toekomst … 

… en met de publieke opinie 

… en impact Brexit


