
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Η πρόταση υιοθετείται
Από τη στιγµή που τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το
Συµβούλιο έχουν εγκρίνει το τελικό κείµενο µιας νοµοθετικής
διαδικασίας, αυτό υπογράφεται από κοινού από τους Προέδρους και
τους Γενικούς Γραµµατείς των δύο θεσµικών οργάνων. Μετά την
υπογραφή, τα κείµενα δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα και
καθίστανται επίσηµα.

Οι κανονισµοί είναι άµεσα δεσµευτικοί σε ολόκληρη την ΕΕ, από
την ηµεροµηνία που ορίζεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα.

Οι οδηγίες ορίζουν τελικά αποτελέσµατα που πρέπει να
επιτευχθούν σε κάθε κράτος µέλος, αλλά αφήνουν στις εθνικές
κυβερνήσεις την απόφαση σχετικά µε το πώς θα προσαρµόσουν τις
νοµοθετικές τους διατάξεις ώστε να επιτύχουν αυτούς τους
στόχους. Κάθε οδηγία προσδιορίζει την ηµεροµηνία έως την οποία
πρέπει να έχουν προσαρµοστεί οι εθνικές διατάξεις.

Οι αποφάσεις έχουν εφαρµογή σε συγκεκριµένες περιπτώσεις που
εµπλέκουν συγκεκριµένες αρχές ή άτοµα και είναι πλήρως
δεσµευτικές.

 

Η πρόταση δεν
υιοθετείται
Εάν µία νοµοθετική πρόταση απορριφθεί σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ή εάν το
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο δεν µπορούν να
καταλήξουν σε συµβιβασµό, η πρόταση δεν
εγκρίνεται και η διαδικασία τερµατίζεται. Νέα
νοµοθετική πράξη µπορεί να αρχίσει µόνο µε νέα
πρόταση από την Επιτροπή.

 
 

 Η νοµοθετική πρόταση
δεν εγκρίνεται

 

 

 

 #7b Τρίτη ανάγνωση του Συμβουλίου
Το Συµβούλιο εξετάζει το κοινό κείµενο. Δεν µπορεί να αλλάξει τη διατύπωση. Εάν είτε

το απορρίψει είτε δεν ενεργήσει επ' αυτού, η πράξη καταπίπτει και η διαδικασία
τερµατίζεται. Εάν εγκρίνει το κείµενο, και το εγκρίνει και το Κοινοβούλιο, η πράξη

εκδίδεται.

 

 

 Η νοµοθετική
πρόταση δεν
εγκρίνεται

 

 

 

 #7a Τρίτη ανάγνωση
του Κοινοβουλίου
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει το κοινό
κείµενο και ψηφίζει σε ολοµέλεια. Δεν µπορεί να
αλλάξει τη διατύπωση του κοινού κειµένου. Εάν
το απορρίψει ή δεν ενεργήσει επ' αυτού, η
πράξη δεν εκδίδεται και η διαδικασία
τερµατίζεται. Εάν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο
και από το Συµβούλιο, η πράξη εκδίδεται.

 

 

 
 Η νοµοθετική

πρόταση δεν
εγκρίνεται

 

 #6 Συνδιαλλαγή
Η Επιτροπή Συνδιαλλαγής, που απαρτίζεται από ίσο αριθµό βουλευτών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και εκπροσώπων του Συµβουλίου, προσπαθεί να καταλήξει σε συµφωνία πάνω σε
ένα κοινό κείµενο. Εάν δεν το επιτύχει, η νοµοθετική πράξη καταπίπτει και η διαδικασία
τερµατίζεται. Εάν συµφωνηθεί κοινό κείµενο, διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο για τρίτη ανάγνωση.

 

 

 

 Η νοµοθετική πρόταση
εγκρίνεται

 

 

 

 #5 Δεύτερη ανάγνωση του Συμβουλίου
Το Συµβούλιο εξετάζει τη θέση δεύτερης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου και είτε εγκρίνει το σύνολο
των τροπολογιών του Κοινοβουλίου, πράγµα που σηµαίνει ότι η πράξη εγκρίνεται, είτε δεν εγκρίνει
καθόλου τροπολογίες, κάτι που οδηγεί στην σύγκληση της Επιτροπής Συνδιαλλαγής.

 

 

 

 

 

 Η νοµοθετική
πρόταση εγκρίνεται

 Η νοµοθετική πρόταση
δεν εγκρίνεται

 

 

 

 #4 Δεύτερη ανάγνωση του
Κοινοβουλίου

Το Κοινοβούλιο εξετάζει τη θέση του Συµβουλίου και την εγκρίνει, οπότε η
πράξη εκδίδεται, ή την απορρίπτει, οπότε η πράξη καταπίπτει και τερµατίζεται
όλη η διαδικασία, ή προτείνει τροπολογίες και επιστρέφει την πρόταση στο

Συµβούλιο για δεύτερη ανάγνωση.
 

  

 

Η συντριπτική
πλειοψηφία των
προτάσεων υιοθετείται
σε αυτό το στάδιο.

Η νοµοθετική
πρόταση εγκρίνεται

 

 

 

 #3 Πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου
Κατά την πρώτη του ανάγνωση, το Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει να αποδεχτεί τη θέση του

Κοινοβουλίου, οπότε η νοµοθετική πράξη εκδίδεται ή µπορεί να τροποποιήσει τη θέση του
Κοινοβουλίου και να επιστρέψει την πρόταση στο Κοινοβούλιο για δεύτερη ανάγνωση.

 

 

 

 #2 Πρώτη ανάγνωση του
Κοινοβουλίου
Κατά την πρώτη ανάγνωσή του, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο εξετάζει την πρόταση της Επιτροπής και
δύναται να την εγκρίνει ή να την τροποποιήσει.

 

 

 

#1Πρόταση της
Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει νοµοθετική
πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 

 

 Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο

 

 

  Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων

 

 

 
 

Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα

 

 

 Πρωτοβουλία
των πολιτών

 

 

    
 

Το ένα τέταρτο των
κρατών μελών

Συνήθης νομοθετική διαδικασία  
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