
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Priekšlikums ir pieņemts
Kad Eiropas Parlaments un Padome ir apstiprinājuši likumdošanas
priekšlikuma galīgo tekstu, abu iestāžu priekšsēdētāji un
ģenerālsekretāri to paraksta. Pēc tam to publicē „Oficiālajā Vēstnesī”,
un tas kļūst oficiāls.

Regulas ir tiešā veidā saistošas visā Eiropas Savienībā no dienas,
kas noteikta „Oficiālajā Vēstnesī”.

Direktīvas paredz gala rezultātus, kas jāsasniedz katrā dalībvalstī,
taču ļauj valstu valdībām izlemt, kādi likumi būtu jāpieņem, lai
sasniegtu paredzētos mērķus. Katrā direktīvā tiek precizēts
datums, līdz kuram jāpieņem attiecīgie valsts tiesību akti.

Lēmumi attiecas uz konkrētiem gadījumiem, kuros iesaistītas
atsevišķas iestādes vai personas, un ir pilnībā saistoši.

 

Priekšlikums nav
pieņemts
Ja likumdošanas priekšlikums tiek noraidīts kādā no
procedūras posmiem vai ja Parlaments vai Padome
nevar panākt kompromisu — priekšlikums nav
pieņemts un procedūra ir beigusies. Jauna
procedūra var sākties tikai ar jaunu Komisijas
priekšlikumu.
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 #7b Trešais lasījums Padomē
Padome izskata kopīgo dokumentu. Tā nevar grozīt dokumenta tekstu. Ja tā noraida
dokumentu vai nepieņem lēmumu — likumdošanas akts beidz pastāvēt un procedūra

ir slēgta. Ja Padome un Parlaments apstiprina dokumentu — likumdošanas akts ir
pieņemts.

 

 

 Likumdošanas
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nav pieņemts

 

 

 

 #7a Trešais lasījums
Parlamentā
Eiropas Parlaments izskata kopīgo dokumentu
un balso plenārsēdē. Tas nevar grozīt kopīgā
dokumenta tekstu. Ja tas dokumentu noraida vai
nepieņem lēmumu — likumdošanas akts nav
pieņemts un procedūra ir beigusies. Ja to
apstiprina Parlaments un Padome —
likumdošanas akts ir pieņemts
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 #6 Samierināšana
Samierināšanas komiteja, ko veido vienāds Padomes pārstāvju un Parlamenta pārstāvju skaits,
cenšas panākt vienošanos par kopīgo dokumentu. Ja tas neizdodas, likumdošanas akts beidz
pastāvēt un procedūra ir slēgta. Ja tiek panākta vienošanās par kopīgo dokumentu, to nosūta
Eiropas Parlamentam un Padomei izskatīšanai trešajā lasījumā.
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 #5 Otrais lasījums Padomē
Padome izskata Parlamenta nostāju otrajā lasījumā un vai nu apstiprina visus Parlamenta
grozījumus — tad tiesību akts ir pieņemts — vai arī neapstiprina visus grozījumus — tad tiek
sasaukta Samierināšanas komiteja.
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 #4 Otrais lasījums Parlamentā
Parlaments izskata Padomes nostāju un apstiprina to — šādā gadījumā

tiesību akts ir apstiprināts — vai arī noraida to — šādā gadījumā tiesību akts
izbeidz pastāvēt un visa procedūra ir slēgta, vai arī ierosina grozījumus un

priekšlikumu nosūta atpakaļ Padomei izskatīšanai otrajā lasījumā.
 

  

 

Lielāko daļu
priekšlikumu
apstiprina jau 1.
lasījumā.
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 #3 Pirmais lasījums Padomē
Pirmajā lasījumā Padome var izlemt pieņemt Parlamenta nostāju — šādā gadījumā

likumdošanas akts tiek pieņemts — vai arī grozīt Parlamenta nostāju un nodot to izskatīšanai
Parlamentā otrajā lasījumā.

 

 

 

 #2 Pirmais lasījums
Parlamentā
Pirmajā lasījumā Eiropas Parlaments izskata Komisijas
priekšlikumu un var to pieņemt vai grozīt.

 

 

 

#1 Komisijas
priekšlikums

Eiropas Komisija iesniedz likumdošanas
priekšlikumu Eiropas Parlamentam

 

 

 Eiropas Parlaments

 

 

  Eiropas Investīciju
banka

 

 

  Eiropas Centrālā
banka

 

 

 Pilsoņu iniciatīva

 

 

   Viena ceturtā daļa
dalībvalstu

Parastā likumdošanas procedūra  
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