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Oficiālā Vēstneša struktūra – pielāgojumi pēc Lisabonas Līguma stāšanās
spēkā

Oficiālais Vēstnesis, L sērija
LI

Leģislatīvi akti
a)

Regulas

b)

Direktīvas

c)

Lēmumi

d)

Budžets

L II

1

2

3

Neleģislatīvi akti
a)

Starptautiski nolīgumi

b)

Regulas 1

c)

Direktīvas 2

d)

Lēmumi 3

e)

Ieteikumi

f)

Pamatnostādnes

g)

Procesuālie noteikumi

h)

Tiesību akti, ko pieņem struktūras, kuras izveidotas ar starptautiskiem nolīgumiem

i)

Iestāžu nolīgumi

ierakstam – publicējami šādā secībā:
Eiropas Parlamenta regula
Padomes regula, kas tieši pamatota ar Līgumiem
Padomes īstenošanas regula
Komisijas regula, kas tieši pamatota ar Līgumiem
Komisijas deleģētā regula
Komisijas īstenošanas regula
Eiropas Centrālās bankas regula
ierakstam – publicējami šādā secībā:
Padomes direktīva, kas tieši pamatota ar Līgumiem
Padomes īstenošanas direktīva
Komisijas direktīva, kas tieši pamatota ar Līgumiem
Komisijas deleģētā direktīva
Komisijas īstenošanas direktīva
ierakstam – publicējami šādā secībā:
Eiropas Parlamenta lēmums,
Eiropas Padomes lēmums,
Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums
Padomes lēmums, kas tieši pamatots ar Līgumiem
Padomes īstenošanas lēmums
Komisijas lēmums, kas tieši pamatots ar Līgumiem
Komisijas deleģētais lēmums
Komisijas īstenošanas lēmums
Eiropas Centrālās bankas lēmums

L III

Citi tiesību akti
a)

L IV

Eiropas Ekonomikas zona

Tiesību akti, kas pieņemti pirms 2009. gada 1. decembra saskaņā ar EK līgumu, ES līgumu
un Euratom līgumu 1

1

Šo grupu provizoriski saglabās to tiesību aktu publikācijām, kas pieņemti pirms 2009. gada
1. decembra saskaņā ar iepriekšējiem līgumiem.

Oficiālais Vēstnesis, C sērija (5.-9. grupa)
CI

C II

1

Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi
a)

Rezolūcijas

b)

Ieteikumi

c)

Atzinumi 1

Informācija
a)

Iestāžu nolīgumi

b)

Kopīgās deklarācijas

c)

Eiropas Savienības iestāžu un struktūru sniegti paziņojumi
–

Eiropas Parlaments

–

Eiropadome

–

Padome

–

Eiropas Komisija

–

Eiropas Savienības Tiesa

–

Eiropas Centrālā banka

–

Revīzijas palāta

–

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

–

Reģionu komiteja

–

Eiropas Savienības struktūras

Neobligāti atzinumi.

C III

1
2

Sagatavošanā esoši tiesību akti 1
a)

Dalībvalstu iniciatīvas

b)

Eiropas Parlaments

c)

Padome

d)

Eiropas Komisija

e)

Eiropas Savienības Tiesa

f)

Eiropas Centrālā banka
(–

atzinumi) 2

(–

ieteikumi) 1

g)

Revīzijas palāta

h)

Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos

i)

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

j)

Reģionu komiteja

k)

Eiropas Investīciju banka

l)

Eiropas Savienības struktūras

Priekšlikumi, ieteikumi, iniciatīvas, obligāti atzinumi un citi sagatavošanā esoši tiesību akti.
Neiekļaus satura rādītājā (norāda publikāciju secību OV).

C IV

Paziņojumi
a)

–

Eiropas Parlaments

–

Eiropadome

–

Padome

–

Eiropas Komisija

–

Eiropas Savienības Tiesa

–

Eiropas Centrālā banka

–

Revīzijas palāta

–

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

–

Reģionu komiteja

–

Eiropas Savienības struktūras

b)

Dalībvalstu sniegta informācija

c)

Informācija attiecībā uz Eiropas Ekonomikas zonu

d)

1

Eiropas Savienības iestāžu un struktūru sniegti paziņojumi

(–

iestāžu sniegta informācija) 1

(–

dalībvalstu sniegta informācija) 1

Trešo valstu sniegta informācija

Neiekļaus satura rādītājā (norāda publikāciju secību OV).

CV

Atzinumi
a)

Administratīvas procedūras

b)

Juridiskas procedūras

c)

Procedūras, kas saistītas ar kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu

d)

Procedūras, kas saistītas ar konkurences politikas īstenošanu

e)

Citi tiesību akti

