
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Propozycja przyjęta
Z chwilą zatwierdzenia ostatecznego tekstu wniosku ustawodawczego
przez Parlament Europejski i Radę, jest on wspólnie podpisywany
przez przewodniczących i sekretarzy generalnych obu instytucji. Po
podpisaniu teksty są publikowane w Dzienniku Urzędowym i stają się
oficjalne.

Rozporządzenia są bezpośrednio wiążące w całej UE od daty
określonej w Dzienniku Urzędowym.

Dyrektywy określają końcowe rezultaty, jakie należy uzyskać w
każdym państwie członkowskim, dają jednak rządom krajowym
możliwość decydowania, w jaki sposób zmienić własne prawo, by
osiągnąć wytyczone cele. Każda dyrektywa określa, do kiedy
trzeba dostosować prawo krajowe.

Decyzje obowiązują w konkretnych przypadkach, dotyczących
poszczególnych organów lub osób. Są w pełni wiążące.

 

Propozycja odrzucona
Jeżeli wniosek ustawodawczy zostanie odrzucony
na dowolnym etapie procedury lub Parlament i Rada
nie mogą osiągnąć kompromisu, wniosek nie
zostaje przyjęty, a procedura zostaje zakończona.
Nowa procedura może się rozpocząć tylko wtedy,
kiedy Komisja Europejska przedstawi nowy wniosek.

 
 

 Wniosek ustawodawczy
nie zostaje przyjęty

 

 

 

 #7b Trzecie czytanie w Radzie
Rada analizuje wspólny projekt. Nie może zmieniać treści. Jeżeli odrzuci projekt lub

nie podejmie działania, akt upada i procedura zostaje zakończona. Jeżeli wraz z
Parlamentem zatwierdzi projekt, akt zostaje przyjęty.

 

 

 Wniosek
ustawodawczy
nie zostaje
przyjęty

 

 

 

 #7a Trzecie czytanie
w Parlamencie
Parlament Europejski analizuje wspólny projekt i
głosuje na posiedzeniu plenarnym. Nie może
zmienić treści wspólnego projektu. Jeżeli
Parlament odrzuci projekt lub nie podejmie
działania, akt nie zostaje przyjęty, a procedura
dobiega końca. Jeżeli Parlament i Rada
zatwierdzą tekst, akt zostaje przyjęty.

 

 

 
 Wniosek

ustawodawczy nie
zostaje przyjęty

 

 #6 Postępowanie pojednawcze
Komitet pojednawczy, w skład którego wchodzą w równej liczbie posłowie do PE i przedstawiciele
Rady, dąży do osiągnięcia porozumienia w sprawie wspólnego projektu. Jeżeli mu się to nie uda,
akt ustawodawczy upada i procedura zostaje zakończona. Jeżeli dojdzie do porozumienia,
wspólny projekt jest przekazywany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do trzeciego czytania.

 

 

 

 Wniosek ustawodawczy
zostaje przyjęty

 

 

 

 #5 Drugie czytanie w Radzie
Rada analizuje stanowisko Parlamentu z drugiego czytania i albo zatwierdza wszystkie poprawki
Parlamentu – co oznacza, że akt zostaje przyjęty – albo nie zatwierdza wszystkich poprawek,
doprowadzając do zwołania komitetu pojednawczego.

 

 

 

 

 

 Wniosek
ustawodawczy
zostaje przyjęty

 Wniosek
ustawodawczy nie

zostaje przyjęty  

 

 

 #4 Drugie czytanie w Parlamencie
Parlament analizuje stanowisko Rady i albo je zatwierdza – wówczas akt

zostaje przyjęty – albo odrzuca – wtedy akt upada i procedura dobiega końca.
Może też zaproponować zmiany i odesłać wniosek Radzie do drugiego

czytania.
 

  

 

Większość propozycji
zostaje przyjęta na
tym etapie.

Wniosek
ustawodawczy
zostaje przyjęty

 

 

 

 #3 Pierwsze czytanie w Radzie
W pierwszym czytaniu Rada może zdecydować o zatwierdzeniu stanowiska Parlamentu – wtedy
akt ustawodawczy zostaje przyjęty – lub może zmienić stanowisko Parlamentu i odesłać wniosek

Parlamentowi do drugiego czytania.

 

 

 

 #2 Pierwsze czytanie w
Parlamencie
Podczas pierwszego czytania Parlament Europejski
analizuje wniosek Komisji Europejskiej i może go przyjąć
lub zmienić.

 

 

 

#1 Wniosek Komisji
Europejskiej

Komisja Europejska przedkłada Parlamentowi
Europejskiemu wniosek ustawodawczy.
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Europejski

 

 

  Europejski Bank
Inwestycyjny

 

 

  Europejski Bank
Centralny

 

 

 Inicjatywa
obywatelska

 

 

  
 

Jedna czwarta
państw
członkowskich

Zwykła procedura ustawodawcza  
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