
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Propozycja przyj!ta
Z chwil! zatwierdzenia ostatecznego tekstu wniosku ustawodawczego
przez Parlament Europejski i Rad", jest on wspólnie podpisywany
przez przewodnicz!cych i sekretarzy generalnych obu instytucji. Po
podpisaniu teksty s! publikowane w Dzienniku Urz"dowym i staj! si"
oficjalne.

Rozporz!dzenia s! bezpo#rednio wi!$!ce w ca%ej UE od daty
okre#lonej w Dzienniku Urz"dowym.

Dyrektywy okre#laj! ko&cowe rezultaty, jakie nale$y uzyska' w
ka$dym pa&stwie cz%onkowskim, daj! jednak rz!dom krajowym
mo$liwo#' decydowania, w jaki sposób zmieni' w%asne prawo, by
osi!gn!' wytyczone cele. Ka$da dyrektywa okre#la, do kiedy
trzeba dostosowa' prawo krajowe.

Decyzje obowi!zuj! w konkretnych przypadkach, dotycz!cych
poszczególnych organów lub osób. S! w pe%ni wi!$!ce.

 

Propozycja odrzucona
Je$eli wniosek ustawodawczy zostanie odrzucony
na dowolnym etapie procedury lub Parlament i Rada
nie mog! osi!gn!' kompromisu, wniosek nie
zostaje przyj"ty, a procedura zostaje zako&czona.
Nowa procedura mo$e si" rozpocz!' tylko wtedy,
kiedy Komisja Europejska przedstawi nowy wniosek.

 
 

 Wniosek ustawodawczy
nie zostaje przyj!ty

 

 

 

 #7b Trzecie czytanie w Radzie
Rada analizuje wspólny projekt. Nie mo$e zmienia' tre#ci. Je$eli odrzuci projekt lub

nie podejmie dzia%ania, akt upada i procedura zostaje zako&czona. Je$eli wraz z
Parlamentem zatwierdzi projekt, akt zostaje przyj"ty.

 

 

 Wniosek
ustawodawczy
nie zostaje
przyj!ty

 

 

 

 #7a Trzecie czytanie
w Parlamencie
Parlament Europejski analizuje wspólny projekt i
g%osuje na posiedzeniu plenarnym. Nie mo$e
zmieni' tre#ci wspólnego projektu. Je$eli
Parlament odrzuci projekt lub nie podejmie
dzia%ania, akt nie zostaje przyj"ty, a procedura
dobiega ko&ca. Je$eli Parlament i Rada
zatwierdz! tekst, akt zostaje przyj"ty.

 

 

 
 Wniosek

ustawodawczy nie
zostaje przyj!ty

 

 #6 Post!powanie pojednawcze
Komitet pojednawczy, w sk%ad którego wchodz! w równej liczbie pos%owie do PE i przedstawiciele
Rady, d!$y do osi!gni"cia porozumienia w sprawie wspólnego projektu. Je$eli mu si" to nie uda,
akt ustawodawczy upada i procedura zostaje zako&czona. Je$eli dojdzie do porozumienia,
wspólny projekt jest przekazywany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do trzeciego czytania.

 

 

 

 Wniosek ustawodawczy
zostaje przyj!ty

 

 

 

 #5 Drugie czytanie w Radzie
Rada analizuje stanowisko Parlamentu z drugiego czytania i albo zatwierdza wszystkie poprawki
Parlamentu – co oznacza, $e akt zostaje przyj"ty – albo nie zatwierdza wszystkich poprawek,
doprowadzaj!c do zwo%ania komitetu pojednawczego.

 

 

 

 

 

 Wniosek
ustawodawczy
zostaje przyj!ty

 Wniosek
ustawodawczy nie

zostaje przyj!ty  

 

 

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

zostaje przyj"ty – albo odrzuca – wtedy akt upada i procedura dobiega ko&ca.
Mo$e te$ zaproponowa' zmiany i odes%a' wniosek Radzie do drugiego

czytania.
 

  

 

Wi"kszo#' propozycji
zostaje przyj"ta na
tym etapie.

Wniosek
ustawodawczy
zostaje przyj!ty

 

 

 

 #3 Pierwsze czytanie w Radzie
W pierwszym czytaniu Rada mo$e zdecydowa' o zatwierdzeniu stanowiska Parlamentu – wtedy
akt ustawodawczy zostaje przyj"ty – lub mo$e zmieni' stanowisko Parlamentu i odes%a' wniosek

Parlamentowi do drugiego czytania.

 

 

 

 #2 Pierwsze czytanie w
Parlamencie
Podczas pierwszego czytania Parlament Europejski
analizuje wniosek Komisji Europejskiej i mo$e go przyj!'
lub zmieni'.

 

 

 

#1 Wniosek Komisji
Europejskiej

Komisja Europejska przedk%ada Parlamentowi
Europejskiemu wniosek ustawodawczy.
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 Inicjatywa
obywatelska

 

 

  
 

Jedna czwarta
pa!stw
cz"onkowskich

Zwyk"a procedura ustawodawcza
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