
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Förslaget antaget
När både Europaparlamentet och rådet har godkänt den slutliga texten
i ett lagstiftningsförslag undertecknas den av parlamentets talman,
rådets ordförande och båda institutionernas generalsekreterare. Efter
undertecknandet offentliggörs texterna i EU:s officiella tidning och blir
officiella.

Förordningar är direkt bindande i hela EU från och med det datum
som anges i den officiella tidningen.

I direktiv anges det vilka slutresultat som varje medlemsstat ska
uppnå, men det är upp till de nationella regeringarna att besluta hur
man ska ändra landets lagstiftning för att uppnå dessa mål. I varje
direktiv anges det när den nationella lagstiftningen senast måste ha
ändrats.

Beslut gäller enskilda fall och berör vissa myndigheter eller enskilda
personer. De är bindande i sin helhet.

 

Förslaget ej antaget
Om ett lagstiftningsförslag förkastas någon gång
under förfarandet, eller om parlamentet och rådet
inte lyckas enas om en kompromiss, antas inte
förslaget och förfarandet avslutas. Ett nytt förfarande
kan inledas enbart om kommissionen lägger fram ett
nytt förslag.

 
 

 Lagstiftningsförslaget
antas inte

 

 

 

 #7b Rådets tredje behandling
Rådet granskar det gemensamma utkastet. Det får inte ändra det. Om rådet förkastar

utkastet eller inte reagerar på det faller lagstiftningsakten och förfarandet avslutas. Om
det godkänner utkastet och parlamentet också gör det antas lagstiftningsakten

 

 

 Lagstiftningsförslaget
antas inte

 

 

 

 #7a Parlamentets
tredje behandling
Europaparlamentet granskar det gemensamma
utkastet och röstar i kammaren. Parlamentet får
inte ändra det gemensamma utkastet. Om det
förkastar utkastet eller inte reagerar på det antas
inte lagstiftningsakten och förfarandet avslutas.
Om parlamentet och rådet antar det
gemensamma utkastet antas lagstiftningsakten.

 

 

 
 Lagstiftningsförslaget

antas inte

 

 #6 Förlikning
Förlikningskommittén, som består av lika många parlamentsledamöter som företrädare för rådet,
försöker nå en överenskommelse om ett gemensamt utkast. Om den inte lyckas med detta faller
lagstiftningsakten och förfarandet avslutas. Om kommittén kommer fram till ett gemensamt utkast
läggs detta fram för Europaparlamentet och rådet för en tredje behandling.

 

 

 

 Lagstiftningsförslaget
antas

 

 

 

 #5 Rådets andra behandling
Rådet granskar parlamentets ståndpunkt vid andra behandlingen. Antingen godtar det alla
parlamentets ändringar – vilket innebär att lagstiftningsakten antas – eller så gör det inte det, och
då sammankallas förlikningskommittén.

 

 

 

 

 

 Lagstiftningsförslaget
antas

 Lagstiftningsförslaget
antas inte

 

 

 

 #4 Parlamentets andra
behandling

Parlamentet granskar rådets ståndpunkt och godtar den – vilket betyder att
lagstiftningen antas – eller förkastar den – vilket betyder att lagstiftningen

faller och hela förfarandet avslutas – eller föreslår ändringar och skickar
tillbaka förslaget till rådet för en andra behandling.

 

  

 

De flesta förslag antas
i detta skede.

Lagstiftningsförslaget
antas

 

 

 

 #3 Rådets första behandling
Under sin första behandling kan rådet besluta att godta parlamentets ståndpunkt – vilket betyder
att lagstiftningen antas – eller ändra den och skicka tillbaka förslaget till parlamentet för en andra

behandling.

 

 

 

 #2 Parlamentets första
behandling
Under sin första behandling granskar Europaparlamentet
kommissionens förslag och kan anta eller ändra det.

 

 

 

#1 Kommissionens
förslag

Europeiska kommissionen lägger fram ett
lagstiftningsförslag för Europaparlamentet.

 

 

Europaparlamentet

 

 

 Europeiska
investeringsbanken

 

 

 Europeiska
centralbanken

 

 

Medborgarinitiativ

 

 

   En fjärdedel av
medlemsstaterna

Ordinarie lagstiftningsförfarandet  
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