
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Pasiūlymas priimtas
Kai Europos Parlamentas ir Taryba patvirtina pasiūlymo dėl teisės akto
galutinį tekstą, jį kartu pasirašo abiejų institucijų pirmininkai ir
generaliniai sekretoriai. Po pasirašymo tekstai skelbiami Oficialiajame
leidinyje ir tampa oficialiais dokumentais.

Reglamentai yra privalomi ir tiesiogiai taikomi visoje ES nuo
paskelbimo Oficialiajame leidinyje datos.

Direktyvose nustatomi galutiniai rezultatai, kuriuos turi pasiekti
kiekviena valstybė narė, tačiau nacionalinėms vyriausybėms
paliekama teisė spręsti, kaip pritaikyti savo įstatymus, kad būtų
pasiekti šie tikslai. Kiekvienoje direktyvoje konkrečiai nustatoma
data, iki kurios turi būti pritaikyti nacionaliniai įstatymai.

Sprendimai taikomi konkrečiais atvejais, susijusiais su tam tikromis
institucijomis arba asmenimis, ir yra visiškai privalomi.

 

Pasiūlymas nepriimtas
Tuo atveju, kai pasiūlymas dėl teisės akto
atmetamas bet kuriuo procedūros etapu arba
Parlamentas ir Taryba negali pasiekti kompromiso,
pasiūlymas nepriimamas ir procedūra užbaigiama.
Nauja procedūra gali būti pradėta tik tuo atveju, jei
Komisija pateikia naują pasiūlymą.

 
 

 Pasiūlymas dėl teisės
akto nepriimamas

 

 

 

 #7b Trečiasis svarstymas Taryboje
Taryba išnagrinėja bendrą tekstą. Ji negali keisti formuluotės. Jeigu ji atmeta bendrą

tekstą arba nesiima veiksmų dėl jo, teisės aktas atmetamas ir procedūra užbaigiama.
Jeigu ji ir Parlamentas tekstui pritaria, aktas priimamas.

 

 

 Pasiūlymas dėl
teisės akto
nepriimamas

 

 

 

 #7a Trečiasis
svarstymas
Parlamente
Europos Parlamentas išnagrinėja bendrą tekstą
ir balsuoja per plenarinį posėdį. Jis negali keisti
bendro teksto formuluotės. Jeigu Parlamentas
atmeta šį tekstą arba nesiima dėl jo veiksmų,
aktas nepriimamas ir procedūra užbaigiama.
Jeigu bendram tekstui pritaria Parlamentas ir
Taryba, aktas priimamas.

 

 

 
 Pasiūlymas dėl teisės

akto nepriimamas

 

 #6 Taikinimas
Taikinimo komitetas, kurį sudaro vienodas EP narių ir Tarybos atstovų skaičius, bando pasiekti
susitarimą dėl bendro teksto. Jeigu jam nepavyksta, teisės aktas atmetamas ir procedūra
užbaigiama. Jeigu pasiekiamas susitarimas dėl bendro teksto, jis perduodamas Europos
Parlamentui ir Tarybai svarstyti per trečiąjį svarstymą.

 

 

 

 Pasiūlymas dėl teisės
akto priimamas

 

 

 

 #5 Antrasis svarstymas Taryboje
Taryba išnagrinėja Parlamento per antrąjį svarstymą priimtą poziciją ir arba pritaria visiems
Parlamento pakeitimams (tokiu atveju aktas priimamas), arba nepritaria nė vienam pakeitimui ir dėl
to sušaukiamas Taikinimo komiteto posėdis.

 

 

 

 

 

 Pasiūlymas dėl
teisės akto
priimamas

 Pasiūlymas dėl teisės
akto nepriimamas

 

 

 

 #4 Antrasis svarstymas
Parlamente

Parlamentas išnagrinėja Tarybos poziciją ir jai pritaria (tokiu atveju aktui
pritariama) arba ją atmeta (tokiu atveju aktas atmetamas ir visa procedūra

užbaigiama), arba pasiūlo pakeitimus ir sugrąžina pasiūlymą Tarybai svarstyti
per antrąjį svarstymą.

 

  

 

Dauguma pasiūlymų
priimama šioje
stadijoje.

Pasiūlymas dėl teisės
akto priimamas

 

 

 

 #3 Pirmasis svarstymas Taryboje
Per savo pirmąjį svarstymą Taryba gali nuspręsti pritarti Parlamento pozicijai – tokiu atveju
teisėkūros procedūra priimamas aktas patvirtinamas, arba gali iš dalies keisti Parlamento

poziciją ir sugrąžinti pasiūlymą Parlamentui, kad jis būtų nagrinėjamas per antrąjį svarstymą.

 

 

 

 #2 Pirmasis svarstymas
Parlamente
Per pirmąjį svarstymą Europos Parlamentas išnagrinėja
Komisijos pasiūlymą ir gali jį priimti arba pakeisti.

 

 

 

#1 Komisijos pasiūlymas
Europos Komisija teikia Europos Parlamentui

pasiūlymą dėl teisės akto

 

 

 Europos
Parlamentas

 

 

  Europos investicijų
Bankas

 

 

  Europos Centrinis
Bankas

 

 

 Piliečių iniciatyva

 

 

 
 

Ketvirtadalis
valstybių narių

Įprasta teisėkūros procedūra  
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