
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Законодателното
предложение е прието
След като Европейският парламент и Съветът са одобрили
окончателния проект на законодателно предложение, той се
подписва съвместно от председателите и генералните секретари
на двете институции. След подписването им, текстовете се
публикуват в Официален вестник и стават официални.

Регламентите имат пряко обвързващо действие в целия ЕС,
считано от посочената в Официален вестник дата.

Директивите определят крайни резултати, които да бъдат
постигнати във всяка държава членка, но оставят на
националните правителства да решат как да адаптират своите
закони, за да постигнат тези цели. Във всяка директива се
определя датата, до която националните закони трябва да
бъдат адаптирани.

Решенията се прилагат в конкретни случаи и включват
специфични органи или лица и са изцяло обвързващи.

 

Законодателното
предложение не е
прието
Ако законодателно предложение бъде
отхвърлено на който и да било етап от
процедурата или, ако Парламентът и Съветът не
могат да постигнат компромис, предложението не
се приема и процедурата приключва. Нова
процедура може да започне единствено с ново
предложение от Комисията.

 
 

 Законодателното
предложение не се

приема  

 

 

 #7b Трето четене в Съвета
Съветът разглежда общия проект. Той не може да променя формулировките. ако
той отхвърли или не предприеме действия по него, актът отпада и процедурата
приключва. Ако той одобри проекта и Парламентът направи същото, актът е

приет.

 

 

 Законодателното
предложение
не се приема

 

 

 

 #7a Трето четене в
Парламента
Европейският парламент разглежда общия
проект и гласува по него на пленарно
заседание. Той не може да променя
формулировката на общия проект. Ако той
отхвърли общия проект или не се произнесе
по него, актът не се приема и процедурата
приключва. Ако общият проект бъде одобрен
от Парламента и Съвета, актът се счита за
приет.

 

 

 
 Законодателното

предложение не се
приема

 

 #6 Помирителна процедура
Помирителният комитет, който се състои от членове на ЕП и от равен брой представители на
Съвета, се опитва да постигне споразумение по общ проект. Ако този опит е неуспешен,
законодателният акт отпада и процедурата приключва. Ако се постигне споразумение по
общия проект, той се изпраща на Европейския парламент и на Съвета за трето четене.

 

 

 

 Законодателното
предложение се приема

 

 

 

 #5 Второ четене в Съвета
Съветът разглежда позицията на Парламента на второ четене и или одобрява всички
изменения на Парламента, което означава, че актът е приет, или не одобрява всички
изменения, което води до свикването на помирителния комитет.

 

 

 

 

 

 Законодателното
предложение се
приема

 Законодателното
предложение не се

приема  

 

 

 #4 Второ четене в Парламента
Парламентът разглежда позицията на Съвета и я одобрява, като в такъв
случай актът се приема, или я отхвърля, което означава, че актът отпада

и цялата процедура приключва, или предлага изменения и връща
предложението в Съвета за второ четене.

 

  

 

Голямото
мнозинство от
предложенията се
одобряват на този
етап.

Законодателното
предложение се
приема

 

 

 

 #3 Първо четене в Съвета
На първото четене Съветът може да реши да приеме позицията на Парламента и в такъв
случай законодателният акт се счита за приет или Съветът може да измени позицията на

Парламента и да върне предложението в Парламента за второ четене.

 

 

 

 #2 Първо четене в
Парламента
При първото четене Европейският парламент
разглежда предложението на Комисията и може да го
приеме или измени.

 

 

 

#1Предложение на
Комисията

Европейската комисия представя
законодателно предложение на Европейския

парламент

 

 

 Европейски
парламент

 

 

 
 

Европейска
инвестиционна
банка

 

 

 
 

Европейска
централна банка

 

 

 Гражданска
инициатива

 

 

   
 

Една четвърт от
държавите членки

Обикновена законодателна процедура  
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