
 

  

Oficialiojo leidinio L serija  

L I  Teisėkūros procedūra priimami aktai  

a)  Reglamentai  

b)  Direktyvos  

c)  Sprendimai  

d)  Biudžetai  

2014/06  Oficialiojo leidinio struktūra – Pritaikymai po 

Lisabonos sutarties įsigaliojimo  



L II  Ne teisėkūros procedūra priimami aktai  

a)  Tarptautiniai susitarimai  

b)  Reglamentai 
1
  

c)  Direktyvos 
2
  

d)  Sprendimai 
3
  

e)  Rekomendacijos  

f)  Gairės  

g)  Darbo tvarkos taisyklės ir procedūros reglamentai  

h)  Tarptautiniais susitarimais įsteigtų organų priimti aktai  

i)  Tarpinstituciniai susitarimai  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
1
  pro memoria – skelbtina šia tvarka:  

– Europos Parlamento reglamentas  

– Tarybos reglamentas, tiesiogiai grindžiamas Sutartimis  

– Tarybos įgyvendinimo reglamentas  

– Komisijos reglamentas, tiesiogiai grindžiamas Sutartimis  

– Deleguotasis Komisijos reglamentas  

– Komisijos įgyvendinimo reglamentas  

– Europos Centrinio Banko reglamentas  
2
  pro memoria – skelbtina šia tvarka:  

– Tarybos direktyva, tiesiogiai grindžiama Sutartimis  

– Tarybos įgyvendinimo direktyva  

– Komisijos direktyva, tiesiogiai grindžiama Sutartimis  

– Deleguotoji Komisijos direktyva  

– Komisijos įgyvendinimo direktyva  
3
  pro memoria – skelbtina šia tvarka:  

– Europos Parlamento sprendimas  

– Europos Vadovų Tarybos sprendimas  

– Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas  

– Tarybos sprendimas, tiesiogiai grindžiamas Sutartimis  

– Tarybos įgyvendinimo sprendimas  

– Komisijos sprendimas, tiesiogiai grindžiamas Sutartimis  

– Deleguotasis Komisijos sprendimas  

– Komisijos įgyvendinimo sprendimas  

– Europos Centrinio Banko sprendimas  



L III  Kiti aktai  

a)  Europos ekonominė erdvė  

L IV  Aktai, priimti anksčiau nei 2009 m. gruodžio 1 d. remiantis EB sutartimi, ES sutartimi ir Europos 

atominės energijos bendrijos steigimo sutartimi 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

1
  Ši rubrika bus laikinai palikta ir joje bus skelbiami aktai, priimti anksčiau nei 2009 m. gruodžio 1 d. 

remiantis ankstesnėmis Sutartimis. 



Oficialiojo leidinio C serija (5–9 rubrikos)  

C I  Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės  

a)  Rezoliucijos  

b)  Rekomendacijos  

c)  Nuomonės 
1 

 

C II  Komunikatai  

a)  Tarpinstituciniai susitarimai  

b)  Bendros deklaracijos  

c)  Europos Sąjungos institucijų, įstaigų ir organų priimti komunikatai  

   –  Europos Parlamentas  

   –  Europos Vadovų Taryba  

   –  Taryba  

   –  Europos Komisija  

   –  Europos Sąjungos Teisingumo Teismas  

   –  Europos Centrinis Bankas  

   –  Audito Rūmai  

   –  Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas  

   –  Regionų komitetas  

   –  Europos Sąjungos organai  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

1
  Neprivalomos nuomonės. 

 



C III  Parengiamieji aktai 
1
  

a)  Valstybių narių iniciatyvos  

b)  Europos Parlamentas  

c)  Taryba  

d)  Europos Komisija  

e)  Europos Sąjungos Teisingumo Teismas  

f)  Europos Centrinis Bankas  

(–  nuomonės) 
2
  

(–  rekomendacijos) 
1
  

g)  Audito Rūmai   

h)   Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai  

i)  Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas  

j)  Regionų komitetas  

k)  Europos investicijų bankas  

l)  Europos Sąjungos organai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

1
  Pasiūlymai, rekomendacijos, iniciatyvos, privalomos nuomonės ir kiti parengiamieji aktai. 

2
  Nebus nurodytos turinyje (nurodoma skelbimo Oficialiajame leidinyje tvarka). 



C IV  Pranešimai  

a)  Europos Sąjungos institucijų, įstaigų ir organų pranešimai  

   –  Europos Parlamentas  

   – Europos Vadovų Taryba  

   – Taryba  

   –  Europos Komisija  

   – Europos Sąjungos Teisingumo Teismas  

   –  Europos Centrinis Bankas  

   –  Audito Rūmai  

   –  Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas  

   –  Regionų komitetas  

   –  Europos Sąjungos organai  

 

b)  Valstybių narių pranešimai  

c)  Pranešimai, susiję su Europos ekonomine erdve  

(–  institucijų pranešimai) 
1
  

(– valstybių narių pranešimai) 
1
  

d)  Trečiųjų valstybių pranešimai  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

1
  Nebus nurodyti turinyje (nurodoma skelbimo Oficialiajame leidinyje tvarka).  

 



C V  Nuomonės  

a)  Administracinės procedūros  

b)  Teisinės procedūros  

c)  Procedūros, susijusios su bendros prekybos politikos įgyvendinimu  

d)  Procedūros, susijusios su konkurencijos politikos įgyvendinimu  

e)  Kiti aktai  

                                            


