
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Forslag vedtaget
Når både Europa-Parlamentet og Rådet har godkendt den endelige
tekst til et lovgivningsforslag, undertegnes det samtidigt af begge
institutioners respektive formand og generalsekretær. Teksterne
offentliggøres efter undertegnelsen i EU-Tidende og bliver således
officielle.

Forordninger har direkte bindende virkning i hele EU fra den dato,
der er fastlagt i EU-Tidende.

I direktiver fastlægges mål, der skal nås i hver medlemsstat, men
det er op til de nationale regeringer at beslutte, hvordan deres
lovgivning skal tilpasses for at nå disse mål. I hvert direktiv
fastlægges den dato, hvor den nationale lovgivning senest skal
være tilpasset.

Afgørelser anvendes i særlige tilfælde, som omfatter særlige
myndigheder eller individer, og de er fuldt ud bindende.

 

Forslag ikke vedtaget
Hvis et lovgivningsforslag forkastet på noget
tidspunkt i proceduren, eller Parlamentet og Rådet
ikke kan nå til enighed om et kompromis, vedtages
forslaget ikke, og proceduren afsluttes. En ny
procedure kan kun iværksættes med et nyt forslag
fra Kommissionen.

 
 

 Forslaget til lovgivning
er ikke vedtaget

 

 

 

 #7b Tredjebehandling i Rådet
Rådet behandler det fælles udkast. Det kan ikke ændre i ordlyden. Hvis det enten

forkaster det eller undlader at reagere, bortfalder retsakten, og proceduren afsluttes.
Godkender det udkastet, og godkendes det også af Parlamentet, er retsakten

vedtaget

 

 

 Forslaget til
lovgivning er
ikke vedtaget

 

 

 

#7a
Tredjebehandling i
Parlamentet
Europa-Parlamentet behandler det fælles udkast
og stemmer om det ved plenarmødet. Det kan
ikke ændre det fælles udkasts ordlyd. Forkaster
det udkastet, eller undlader det at træffe en
afgørelse, vedtages retsakten ikke, og
proceduren afsluttes. Godkendes det af
Parlamentet og Rådet, er retsakten vedtaget.

 

 

 
 Forslaget til lovgivning

er ikke vedtaget

 

 #6 Forligsprocedure
Forligsudvalget, der består af et lige antal parlamentsmedlemmer og repræsentanter for Rådet,
forsøger at nå til enighed om et fælles udkast. Lykkes det ikke, falder retsakten, og proceduren
afsluttes. Opnås der enighed om et fælles udkast, fremsendes dette til Europa-Parlamentet og
Rådet til tredjebehandling.

 

 

 

 Forslaget til lovgivning er
vedtaget

 

 

 

 #5 Andenbehandling i Rådet
Rådet behandler Parlamentets holdning ved andenbehandlingen og godkender enten alle
Parlamentets ændringsforslag, hvilket betyder, at retsakten er vedtaget, eller godkender ikke alle
ændringsforslagene, hvilket fører til indkaldelse til møde i Forligsudvalget.

 

 

 

 

 

 Forslaget til
lovgivning er
vedtaget

 Forslaget til lovgivning
er ikke vedtaget

 

 

 

 #4 Andenbehandling i
Parlamentet

Parlamentet behandler Rådet holdning og godkender den, hvorefter retsakten
er vedtaget, eller forkaster den, hvorefter retsakten falder bort, og hele

proceduren afsluttes, eller foreslår ændringer og sender forslaget tilbage med
henblik på Rådets andenbehandling.

 

  

 

Langt de fleste forslag
vedtages i denne
fase.

Forslaget til lovgivning
er vedtaget

 

 

 

 #3 Rådets førstebehandling
Under sin førstebehandling kan Rådet beslutte at acceptere Parlamentets holdning, hvorefter

retsakten er vedtaget, eller det kan ændre Parlamentets holdning og sende forslaget tilbage til
Parlamentet til andenbehandling.

 

 

 

 #2 Parlamentets
førstebehandling
Under sin førstebehandling behandler Europa-
Parlamentet Kommissionens forslag og kan vedtage eller
ændre det.

 

 

 

#1 Kommissionens
forslag

Europa-Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet et forslag til lovgivning

 

 

Europa-Parlamentet

 

 

  Den Europæiske
Investeringsbank

 

 

  Den Europæiske
Centralbank

 

 

Borgerinitiativet

 

 

   En fjerdedel af
medlemsstaterne

Almindelig lovgivningsprocedure  

file:///Users/epstudio/Documents/STUDIO%20WEB/R%C3%A9alisations/SNAKE/site_files/website%20-%20update/external/_v2/html/legislativeprocedure_v20150716/default_da.htm#howitworks

