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Uradni list, serija L 

L I Zakonodajni akti 

(a) Uredbe 

(b) Direktive 

(c) Sklepi 

(d) Proračuni 



L II Nezakonodajni akti 

(a) Mednarodni sporazumi 

(b) Uredbe1 

(c) Direktive2 

(d) Sklepi3 

(e) Priporočila 

(f) Smernice 

(g) Notranji akti in poslovniki 

(h) Akti, ki jih sprejmejo organi, ustanovljeni z mednarodnimi sporazumi 

(i) Medinstitucionalni sporazumi 

                                                 

1 (V vednost) Besedila se objavijo v naslednjem vrstnem redu: 
- uredba Evropskega parlamenta 
- uredba Sveta, ki temelji neposredno na pogodbah 
- izvedbena uredba Sveta 
- uredba Komisije, ki temelji neposredno na pogodbah 
- delegirana uredba Komisije 
- izvedbena uredba Komisije 
- uredba Evropske centralne banke 

2 (V vednost) Besedila se objavijo v naslednjem vrstnem redu: 
- direktiva Sveta, ki temelji neposredno na pogodbah 
- izvedbena direktiva Sveta 
- direktiva Komisije, ki temelji neposredno na pogodbah 
- delegirana direktiva Komisije 
- izvedbena direktiva Komisije 

3 (V vednost) Besedila se objavijo v naslednjem vrstnem redu: 
- sklep Evropskega parlamenta 
- sklep Evropskega sveta 
- sklep Evropskega parlamenta in Sveta 
- sklep Sveta, ki temelji neposredno na pogodbah 
- izvedbeni sklep Sveta 
- sklep Komisije, ki temelji neposredno na pogodbah 
- delegiran sklep Komisije 
- izvedbeni sklep Komisije 
- sklep Evropske centralne banke 



L III Drugi akti 

(a) Evropski gospodarski prostor 

L IV Akti, sprejeti pred 1. decembrom 2009 v skladu s Pogodbo ES, Pogodbo EU in Pogodbo Euratom1 

                                                 

1 Ta razdelek se začasno ohrani za objavo aktov, sprejetih pred 1. decembrom 2009 v skladu s 
predhodno veljavnimi pogodbami. 



Uradni list, serija C (razdelki 5 do 9) 

C I Resolucije, priporočila in mnenja 

(a) Resolucije 

(b) Priporočila 

(c) Mnenja1 

C II Sporočila 

(a) Medinstitucionalni sporazumi 

(b) Skupne izjave 

(c) Sporočila institucij, organov, uradov in agencij Evropske unije 

– Evropski parlament 

– Evropski svet 

– Svet 

– Evropska komisija 

– Sodišče Evropske unije 

– Evropska centralna banka 

– Računsko sodišče 

– Evropski ekonomsko-socialni odbor 

– Odbor regij 

– Uradi ali agencije Evropske unije 

                                                 

1 Neobvezna mnenja 



C III Pripravljalni akti1 

(a) Pobude držav članic 

(b) Evropski parlament 

(c) Svet 

(d) Evropska komisija 

(e) Sodišče Evropske unije 

(f) Evropska centralna banka 

 (– Mnenja)2 

 (– Priporočila)1 

(g) Računsko sodišče 

(h) Visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko 

(i) Evropski ekonomsko-socialni odbor 

(j) Odbor regij 

(k) Evropska investicijska banka 

(l) Organi ali agencije Evropske unije 

                                                 

1 Predlogi, priporočila, pobude, obvezna mnenja in drugi pripravljalni akti 
2 Ne bo vključeno v kazalo (nakazuje vrstni red objave v UL). 



C IV Informacije 

(a) Informacije institucij, organov, uradov in agencij Evropske unije 

– Evropski parlament 

– Evropski svet 

– Svet 

– Evropska komisija 

– Sodišče Evropske unije 

– Evropska centralna banka 

– Računsko sodišče 

– Evropski ekonomsko-socialni odbor 

– Odbor regij 

– Uradi ali agencije Evropske unije 

(b) Informacije držav članic 

(c) Informacije v zvezi z Evropskim gospodarskim prostorom 

(– s strani institucij)1 

(– s strani držav članic)2 

(d) Informacije tretjih držav 

                                                 

1 Ne bo vključeno v kazalo (nakazuje vrstni red objave v UL). 
2 Ne bo vključeno v kazalo (nakazuje vrstni red objave v UL). 



C V Objave 

(a) Upravni postopki 

(b) Sodni postopki 

(c) Postopki v zvezi z izvajanjem skupne trgovinske politike 

(d) Postopki v zvezi z izvajanjem politike konkurence 

(e) Drugi akti 

 


