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A punktas 
Tarybos darbotvarkes sudaro A ir B punktai. A punkto klausimu jau pasiektas susitarimas ir jis gali būtų tvirtinamas be svarstymo. Tačiau kiekvienas Tarybos ir
Komisijos narys gali pareikšti nuomonę, kai balsuojama dėl punkto.

Absoliuti dauguma (Europos Parlamente) 
Absoliuti dauguma – tai visų Europos Parlamento narių (įskaitant nedalyvaujančius ir nebalsuojančius narius) dauguma. Šiuo metu EP sudaro 751 narys, taigi
absoliučios daugumos riba yra 376 balsai.

Amsterdamo sutartis 
Amsterdamo sutartis įsigaliojo 1999 m. gegužės 1 d. Jos tikslas buvo reformuoti ES institucijas rengiantis naujų šalių narystei. Ja buvo pakeistos, pernumeruotos ir
konsoliduotos ES ir EEB sutartys ir išplėsta bendro sprendimo procedūros taikymo sritis.

Audito Rūmai 
Audito Rūmai atlieka ES finansų auditą. Jų vaidmuo – gerinti ES finansų valdymą ir teikti viešojo finansavimo panaudojimo ataskaitas. Audito Rūmai – viena iš
septynių ES institucijų.

„B“ punktas 
Tarybos darbotvarkes sudaro A ir B punktai. B punkto klausimu nepasiektas susitarimas ir jis dar bus svarstomas. Dažnai tai politiškai jautrūs klausimai.

Balsų vieningumas (Taryboje) 
Balsų vieningumas – tai visų Taryboje posėdžiaujančių valstybių narių pritarimas pasiūlymui iki to laiko, kai jis priimamas. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai vieningo
balsavimo reikalaujama tik dėl riboto skaičiaus jautrių politikos sričių.

Baltoji knyga 
Komisijos baltosios knygos – dokumentai, kuriuose pateikiami pasiūlymai dėl ES veiksmų konkrečioje srityje. Kai kuriais atvejais baltojoje knygoje numatomi tolesni
veiksmai atsižvelgiant į žaliąją knygą, kuria siekiama pradėti konsultavimosi procesą Europos lygmeniu. Kai baltąją knygą palankiai įvertina Taryba, pagal ją gali
būti parengta atitinkamos srities Sąjungos veiksmų programa.

Bendras tekstas 
Tai tekstas, kurį per taikinimo procedūrą patvirtina Taikinimo komitetas. Dėl jo sprendžiama vienu balsavimu Parlamente ir Taryboje ir negali būti teikiama
pakeitimų.

Bendri komitetų posėdžiai 
Tuo atveju, kai Parlamentui patikėtas klausimas negali būti atiduotas atsakingam komitetui, nes akivaizdžiai priklauso kelių komitetų kompetencijai, atitinkami
pranešėjai parengia bendrą pranešimo projektą, dėl kurio bendrai balsuoja atitinkami komitetai bendrai pirmininkaujant komitetų pirmininkams.

Bendro sprendimo procedūra 
Anksčiau vartotas dabartinės įprastos teisėkūros procedūros pavadinimas, vis dar neoficialiai plačiai vartojamas.

Direktyva 
Direktyva – teisėkūros procedūra priimtas aktas, kuriuo visoms ES valstybėms narėms nustatomas tikslas, bet kiekvienai leidžiama pasirinkti įgyvendinimo būdą.

ES teisė 
ES teisė skirstoma į pirminę ir antrinę teisę. Sutartys (pirminė teisė) – visų ES veiksmų pagrindas. Antrinė teisė, apimanti reglamentus, direktyvas ir sprendimus,
grindžiama sutartyse nustatytais principais ir tikslais.

Europos Centrinis Bankas 
Europos Centrinis Bankas (ECB) valdo ES bendrą valiutą eurą ir bando užtikrinti kainų stabilumą euro zonoje. Jis atsakingas už ES ekonominės ir pinigų politikos
formavimą ir įgyvendinimą. ECB – viena iš septynių ES institucijų.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas – ES patariamasis organas, kurį sudaro 353 narys, atstovaujantys pilietinei visuomenei, darbdaviams ir
darbuotojams. Su juo turi būti konsultuojamasi dėl ES sprendimų priėmimo ekonominės ir socialinės politikos srityje.

Europos investicijų bankas  
Europos investicijų bankas (EIB) remia projektus ES šalyse ir investuoja į būsimas valstybes nares ir šalis partneres. Jis nenaudoja ES biudžeto išteklių, bet
skolinasi lėšas kapitalo rinkose ir palankesnėmis sąlygomis skolina jas projektams, atitinkantiems ES politikos tikslus, įgyvendinti. Jis priklauso 28 ES valstybėms
narėms.

Europos Komisija 
Europos Komisija – vykdomasis ES organas, atstovaujantis visos ES interesams. Ji siūlo naujus ES teisės aktus ir užtikrina tinkamą jų taikymą. Europos Komisija
– viena iš septynių ES institucijų.

Europos Parlamentas 
Europos Parlamentas (EP), kurį sudaro 751 tiesiogiai išrinktas EP narys iš 28 šalių, atstovauja ES piliečiams. Kartu su Taryba jis yra teisės aktų leidėjas,
atsakingas už beveik visus ES teisės aktus, ir prižiūri kitų ES institucijų darbą. EP – viena iš septynių ES institucijų.

Europos Parlamento generalinis sekretorius 
Tai Parlamento aukščiausio rango pareigūnas, atsakingas už Parlamento administraciją. Vadovaujamas Pirmininko ir Biuro jis užtikrina sklandų Parlamento darbą.
Kartu su Pirmininku jis tikrina ir pasirašo visus Parlamento ir Tarybos bendrai priimtus aktus.

Europos Parlamento komitetas 
20 nuolatinių Parlamento komitetų rengia, iš dalies keičia ir priima pasiūlymus dėl teisės aktų; dėl jų per plenarinį posėdį balsuoja visi EP narys. Politinė komitetų
sudėtis atspindi Europos Parlamento sudėtį. EP gali steigti pakomitečius, specialiuosius laikinuosius komitetus ir oficialius tyrimo komitetus.

Europos Parlamento narys 
Europos Parlamento narys renkami tiesiogiai penkerių metų laikotarpiui. 751 EP narys atstovauja ES piliečiams.

Europos Parlamento pirmininkas 
Europos Parlamento pirmininkas pirmininkauja plenariniams posėdžiams, Pirmininkų sueigai ir Biurui (sudarytam iš EP pirmininko pavaduotojų). Jis atstovauja
Parlamentui Europos Sąjungoje ir tarptautiniu mastu.

Europos Sąjungos sutartis 
Lisabonos sutartimi buvo iš dalies pakeista 1993 m. įsigaliojusi Mastrichto sutartis ir jai suteiktas naujas pavadinimas – Europos Sąjungos sutartis. Joje nustatoma,
kad ES yra juridinis asmuo, apibrėžiamos jos vertybės, tikslai, institucijos ir kompetencija. Tai viena iš dviejų pagrindinių sutarčių, kuria grindžiama dabartinė ES.

Europos Sąjungos Taryba 
Europos Sąjungos Taryba, paprastai vadinama Taryba (anksčiau – Ministrų Taryba), atstovauja ES valstybių narių vyriausybėms. Kartu su Europos Parlamentu
Taryba priima Komisijos pasiūlytus teisės aktus. Taryba – viena iš septynių ES institucijų.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 
Teisingumo Teismas aiškina ES teisę ir užtikrina vienodą jos taikymą visose valstybėse narėse. Jis taip pat sprendžia ES vyriausybių, asmenų, įmonių arba
organizacijų ir ES institucijų teisinius ginčus. Teisingumo Teismas – viena iš septynių ES institucijų.

Europos Vadovų Taryba 
Europos Vadovų Tarybą sudaro ES valstybių narių arba jų vyriausybių vadovai. Ji priima sprendimus dėl bendrųjų politikos prioritetų ir svarbių iniciatyvų. Ji neturi
teisėkūros galių. Europos Vadovų Taryba – viena iš septynių ES institucijų.

Frakcija 
EP narys buriasi į frakcijas ne pagal pilietybę, bet pagal politines pažiūras. Šiuo metu Europos Parlamente yra 7 frakcijos. EP narys gali priklausyti tik vienai
frakcijai. Kai kurie EP narys nepriklauso jokiai frakcijai; jie vadinami nepriklausomais naryss.

Geltonoji kortelė 
Kai Komisija pateikia naują pasiūlymą dėl teisės akto, jis siunčiamas nacionaliniams parlamentams. Jeigu trečdalis parlamentų nusprendžia, kad teisės akto
projektas nesuderinamas su subsidiarumo principu, Komisija privalo persvarstyti pasiūlymą ir nuspręsti, ar jį palikti tokį patį, keisti iš dalies, ar jo atsisakyti, ir
pagrįsti savo sprendimą.

Iniciatyvos teisė 
Pagal Komisijos iniciatyvos teisę sudaroma galimybė rengti pasiūlymus dėl to, kad tai aiškiai numatyta Sutartyse, arba dėl to, kad Komisija mano, jog tai būtina.
Taryba ir Europos Parlamentas taip pat gali prašyti Komisijos parengti pasiūlymų.

Įprasta teisėkūros procedūra 
Pagal įprastą teisėkūros procedūrą (anksčiau – bendro sprendimo procedūra) Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba bendrai sprendžia dėl Komisijos
pasiūlymų įvairiose, pvz., ekonomikos valdymo, imigracijos, energetikos, transporto, aplinkos ir vartotojų apsaugos, srityse. Šiuo metu pagal šią procedūrą
priimama didžioji dalis ES teisės aktų.

Klausymas 
Parlamento komitetas gali surengti klausymą ir pakviesti ekspertus, jeigu jis mano, kad tai naudinga jo veiklai. Klausymai paprastai yra vieši.

Komisijos narių kolegija 
Kolegiją sudaro 28 Europos Komisijos narys.

Komisijos narys 
Europos Komisiją sudaro Komisijos narys, kiekvienas iš jų Komisijos pirmininko pavedimu atsako už konkrečią politikos sritį. Šiuo metu yra 28 Komisijos narys – po
vieną iš kiekvienos valstybės narės.

Komiteto nuomonė 
Už klausimą atsakingas Parlamento komitetas gali prašyti kitų komitetų pateikti savo nuomonę. Nuomonę teikiančio komiteto pirmininkas ir pranešėjas dažnai
kviečiami dalyvauti atsakingo komiteto posėdžiuose. Nuomonė paprastai teikiama rašytinio pranešimo forma.

Komitetų pirmininkų sueiga 
Parlamento Komitetų pirmininkų sueigą sudaro visų nuolatinių ir laikinųjų komitetų pirmininkai. Jos užduotis – gerinti EP komitetų bendradarbiavimą.

Kvalifikuota balsų dauguma Taryboje 
Kvalifikuotą balsų daugumą Taryboje sudaro bent 55 proc. Tarybos narių (šiuo metu, kai yra 28 valstybės narės, tokią dalį sudaro 16 šalių), kurių gyventojai sudaro
ne mažiau 65 proc. visų ES gyventojų. Blokuojančią mažumą gali sudaryti bent keturi Tarybos nariai.

Lisabonos sutartis 
Lisabonos sutartis įsigaliojo 2009 m. gruodžio 1 d. Ją sudaro Europos Sąjungos sutartis (ES sutartis) ir Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV). Lisabonos
sutartimi daugiau galių suteikta EP, pakeistos balsavimo procedūros Taryboje, nustatyta piliečių iniciatyva, sukurtos nuolatinio Europos Vadovų Tarybos pirmininko
ir naujo Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams pareigybės, įkurta Europos išorės veiksmų tarnyba, taip pat paaiškinta, kokie įgaliojimai suteikiami ES,
valstybėms narėms ir kokie įgaliojimai yra bendri. Pagal sutartį bendro sprendimo procedūrai buvo suteiktas naujas įprastos teisėkūros procedūros pavadinimas ir
išplėstas sričių, kuriose taikoma įprasta teisėkūros procedūra, skaičius.

Mastrichto sutartis 
Mastrichto sutartis, arba Europos Sąjungos sutartis, įsigaliojo 1993 m. lapkričio 1 d. Ja įsteigiama Europos Sąjunga (iki tol vadinta Europos Bendrijomis), numatyta
bendro sprendimo procedūra ir ES vyriausybių bendradarbiavimas gynybos, teisingumo ir vidaus reikalų srityse. Ja buvo sukurtas pagrindas ekonominei ir pinigų
sąjungai, taip pat numatyti politinės sąjungos elementai (pilietybė, bendra užsienio ir vidaus reikalų politika).

Nicos sutartis 
Nicos sutartis įsigaliojo 2003 m. vasario 1 d. Jos tikslas – reformuoti institucijas siekiant, kad 25 valstybių narių ES galėtų veiksmingai funkcionuoti. Ja numatyti
Komisijos sudėties keitimo metodai ir iš naujo apibrėžta Tarybos balsavimo sistema.

Nuolatinių atstovų komitetas (COREPER) 
Tarybos komitetas, kurį sudaro nuolatiniai valstybių narių atstovai, atliekantys parengiamąjį Tarybos darbą. COREPER I sudaro ambasadorių pavaduotojai, o
COREPER II – ambasadoriai.

Oficiali kalba 
ES vartojamos 24 oficialiosios kalbos: airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, prancūzų,
portugalų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių. Visa ES teisė skelbiama visomis oficialiosiomis kalbomis.

Oficialusis leidinys 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (OL) skelbiami ES teisės aktai, informacija, pranešimai ir preliminarus teisėkūros darbas. Jis publikuojamas kiekvieną
darbo dieną visomis oficialiosiomis ES kalbomis. Tik OL skelbiami teisės aktai yra privalomi.

Oranžinė kortelė 
Kai Komisija pateikia naują pasiūlymą dėl teisės akto, jis siunčiamas nacionaliniams parlamentams. Jeigu dauguma parlamentų nusprendžia, kad teisės akto
projektas nesuderinamas su subsidiarumo principu, Komisija turi pasiūlymą išnagrinėti iš naujo. Jeigu Komisija pasiūlymo nekeičia, ji turi pagrįsti savo poziciją
pateikdama pagrįstą nuomonę. Tuo atveju, kai Taryba ir Parlamentas per pirmąjį svarstymą balsuoja prieš pasiūlymą, jis daugiau nebeteikiamas.

Pakeistas pasiūlymas (Komisijos pasiūlymas po pirmojo EP svarstymo) 
Laikotarpiu tarp pirmojo Parlamento svarstymo ir pirmojo Tarybos svarstymo Komisija gali keisti savo pasiūlymą siekdama į jį įtraukti Parlamento pakeitimus,
kuriais, jos nuomone, pagerinamas pradinis pasiūlymas ir (arba) sudaromos palankesnės sąlygos Parlamento ir Tarybos susitarimui.

Paprasta balsų dauguma (Europos Parlamente)  
Paprasta balsų dauguma priimamas pasiūlymas patvirtinamas, jeigu balsavusiųjų už yra daugiau negu balsavusiųjų prieš.

Parlamentiniai klausimai 
Parlamentinius klausimus teikia EP narys kitoms ES institucijoms ir įstaigoms. Klausimo gavėjas turi pateikti atsakymą per nustatytą laikotarpį. Parlamentiniai
klausimai – tiesioginė EP tikrinimo priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.

Peticijos Europos Parlamentui 
Kiekvienas ES pilietis, gyventojas arba ES įsisteigusi įmonė, organizacija ar asociacija gali pateikti peticiją Parlamentui bet kokiu klausimu, priklausančiu ES
kompetencijai ir darančiu jiems tiesioginį poveikį. Tokios peticijos Europos Parlamentui suteikia galimybę atkreipti dėmesį į atvejus, kai Europos piliečio teises
pažeidžia valstybė narė, vietos valdžia arba kita institucija.

Piliečių iniciatyva 
Piliečių iniciatyva sudaromos sąlygos 1 mln. piliečių iš bent ketvirtadalio ES valstybių narių prašyti Europos Komisijos pateikti pasiūlymų dėl naujų teisės aktų jai
suteiktos kompetencijos klausimais.

Pirmininkų sueiga 
Pirmininkų sueiga organizuoja EP darbus ir teisės aktų planavimą, priima sprendimus dėl komitetų ir delegacijų atsakomybės bei narių ir yra atsakinga už ryšius su
kitomis ES institucijomis, nacionaliniais parlamentais ir ES nepriklausančiomis šalimis. Ją sudaro Parlamento pirmininkas ir frakcijų pirmininkai.

Plenarinis posėdis 
Parlamento plenariniai posėdžiai vyksta 12 kartų per metus Strasbūre, o trumpesni plenariniai posėdžiai – Briuselyje. Į plenarinį posėdį susirenka 751 EP narys
pasirengęs svarstyti ES teisės aktus, balsuoti dėl jų ir patvirtinti poziciją politiniais klausimais.

Pranešėjas 
Pranešėjas – tai EP narys, kurį skiria už pasiūlymą dėl teisės akto atsakingas Parlamento komitetas. Jis vadovaus pasiūlymo svarstymui Europos Parlamente ir
parengs pranešimą pasiūlymo klausimu.

Pranešimas 
Kai Komisijos pasiūlymas perduodamas Parlamento komitetui, komitetas skiria pranešėją, kuris turės parengti pranešimą –jį paprastai sudaro pasiūlymo
pakeitimai, trumpi pagrindimai ir aiškinamoji dalis, įskaitant finansinę ataskaitą, kurioje vertinamas pasiūlymo finansinis poveikis ir jo suderinamumas su ilgalaikiu
biudžetu.

Pranešimas savo iniciatyva 
Parlamento komitetai rengia ne tik su teisėkūra susijusius pranešimus, bet ir pranešimus savo iniciatyva klausimais, kurie priklauso jų kompetencijai. Šiais
pranešimais siekiama didinti informuotumą tam tikru klausimu.

Proporcingumas 
Pagal proporcingumo principą ES institucijų dalyvavimas neviršija to, kas būtina Sutačių tikslams pasiekti.

Rašytinis pareiškimas 
Rašytinis pareiškimas – daugiausia 200 žodžių tekstas klausimu, priklausančiu Europos Sąjungos veiklos sričiai, kurį pateikia iki penkių EP narių. Tuo atveju, kai jį
pasirašo dauguma EP narių, jis perduodamas atitinkamai institucijai. EP narys gali naudotis rašytinėmis deklaracijomis siekdami (iš naujo) pradėti diskusijas
klausimu, priklausančiu ES kompetencijai.

Regionų komitetas 
Regionų komitetas – ES patariamasis organas, kurį sudaro 353 narys, atstovaujantys vietos ir regionų institucijoms. Su juo turi būti konsultuojamasi ES sprendimų
priėmimo procese ekonominės ir socialinės sanglaudos, transeuropinių infrastruktūros tinklų, sveikatos, švietimo ir kultūros, užimtumo politikos, socialinės politikos,
aplinkos, profesinio mokymo ir transporto klausimais.

Reglamentas 
Reglamentas – tiesiogiai taikomas ES teisės aktas, teisiškai privalomas visose valstybėse narėse. Nacionalinės vyriausybės nesiima veiksmų ES reglamentams
įgyvendinti.

Šešėlinis pranešėjas 
Šešėlinis pranešėjas – EP narys, kuris stebi dokumentų arba EP pranešimo svarstymą kitos negu pranešėjo frakcijos vardu.

Sprendimas 
Sprendimas privalomas tiems, kam jis skirtas (pvz., ES valstybei arba atskirai įmonei), ir taikomas tiesiogiai.

Subsidiarumas 
Laikantis subsidiarumo principo, ES turėtų imtis veiksmų tik tuo atveju, jeigu ES veiksmai būtų efektyvesni negu veiksmai nacionaliniu, regioniniu ir vietos
lygmenimis (išskyrus sritis, kurios priklauso išimtinei ES kompetencijai). Nuolat atliekamos patikros siekiant užtikrinti, kad veiksmai ES lygmeniu būtų pagrįsti.

Susijęs komitetas 
Jeigu Parlamento svarstomas klausimas beveik vienodai priklauso dviejų ar daugiau komitetų kompetencijai arba jeigu klausimo dalys priklauso dviejų ar daugiau
komitetų kompetencijai, vienas komitetas skiriamas atsakingu komitetu, o kitas (-i) – susijusiu (-iais) komitetu (-ais). Atsakingas ir susijęs komitetai dirba pagal
bendrai nustatytą tvarkaraštį, pranešėjai vienas kitą informuoja ir siekia susitarti dėl tekstų, kuriuos jie siūlys savo komitetams, ir dėl pozicijos pakeitimų klausimu.
Jie pasidalija kompetencijos sritis.

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) pradžia – 1958 m. Romos sutartis, kuri nuo to laiko buvo iš esmės pakeista. Joje nustatomos ES organizavimo ir
veikimo nuostatos. Tai viena iš dviejų pagrindinių sutarčių, kuria grindžiama dabartinė ES.

Sutartys 
Sutartis – ES valstybių narių privalomas susitarimas. Joje nustatomi ES tikslai, ES institucijų taisyklės, sprendimų priėmimo būdai ir ES bei jos valstybių narių
santykiai.

Taikinimas 
Taikinimas – trečiasis ir galutinis įprastos teisėkūros procedūros etapas. Taikinimo posėdis rengiamas tuomet, kai Parlamentas ir Taryba per pirmuosius du
svarstymus negali pasiekti susitarimo dėl pasiūlymo dėl teisės akto. Tuomet Tarybos ir Parlamento delegacijos ieško abiem šalims priimtino kompromiso.

Taikinimo komitetas 
Taikinimo komitetas posėdžiauja įprastos teisėkūros procedūros taikinimo etapu. Komitetą sudaro toks pats valstybių narių atstovų ir EP narių skaičius (šiuo metu
28 ir 28). Komitetas atsakingas už bendro teksto, kuris bus teikiamas Tarybai ir Parlamentui tvirtinti per trečiąjį svarstymą, parengimą.

Tarpinstitucinių ryšių grupė 
Komisijos organas, atsakingas už politinių, teisėkūros ir administracinių ryšių su kitomis institucijomis, ypač Europos Parlamentu ir Taryba, koordinavimą. Grupės
veikloje dalyvauja visų Komisijos narių kabinetų narys, jų užduotis – stebėti tarpinstitucinius reikalus.

Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė 
Rotacijos tvarka Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė pirmininko pareigas eina šešis mėnesius. Iš viso yra dešimt Tarybos sudėčių, kiekvienu
atveju jai pirmininkauja atsakingas pirmininkaujančios valstybės narės ministras, išskyrus Užsienio reikalų tarybą, kuriai nuolat pirmininkauja vyriausiasis įgaliotinis
užsienio reikalams ir saugumo politikai.

Tarybos generalinis sekretorius 
Tarybos generalinis sekretorius – Tarybos generalinio sekretoriato, kuris padeda Tarybai ir Europos Vadovų Tarybai, vadovas. Kartu su Tarybos pirmininku jis
pasirašo visus Parlamento ir Tarybos bendrai priimtus aktus.

Trišalis dialogas 
Neoficialūs Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitikimai. Jų tikslas – pasiekti susitarimą (dėl pakeitimų paketo arba teisės aktų formuluotės), kuris būtų
priimtinas Tarybai ir Parlamentui.

Viešos konsultacijos 
Per viešas konsultacijas Europos Komisija prašo įvairių suinteresuotųjų šalių, pvz., valdžios institucijų, valstybių narių institucijų, įmonių, (privačių) organizacijų,
pramonės asociacijų, piliečių, pateikti savo nuomonę dėl numatyto rengti teisės akto. Paprastai konsultacijos vyksta pagal klausimyną – prašoma pateikti išsamius
ir trumpus atsakymus.

Žalioji knyga 
Žaliąsias knygas skelbia Europos Komisija, siekdama skatinti diskusijas su suinteresuotosiomis šalimis Europos lygmeniu. Taip gali būti parengiami pasiūlymai dėl
ES veiksmų, apibrėžiamų baltosiose knygose.
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