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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Lisabonos sutarties nuostatų dėl Europos Parlamento įgyvendinimo
(2013/2130(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį (ES sutartis) ir į Sutartį dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV),

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. spalio 20 d. sprendimą dėl Pagrindų susitarimo dėl 
Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių peržiūros1,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. lapkričio 22 d. rezoliuciją dėl 2014 m. Europos Parlamento 
rinkimų2 ir 2013 m. liepos 4 d. rezoliuciją dėl geresnio 2014 m. Europos Parlamento 
rinkimų organizavimo3,

– atsižvelgdamas į Pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos 
santykių,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį ir 119 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir į Tarptautinės prekybos 
komiteto, Teisės reikalų komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto 
nuomones (A7-0000/2013),

A. kadangi vadovaujantis Lisabonos sutartimi turėtų būti visapusiškai pasinaudota Europos 
Sąjungos demokratinio teisėtumo gilinimu ir šio tikslo turėtų būti siekiama taikant 
procedūrą, kurios pagrindu renkamas Europos Komisijos pirmininkas ir skiriama Europos 
Komisija, taip suteikiant Europos Parlamento rinkimams naują politinį aspektą: 
kandidatus į šias pareigas skirtų Europos politinės partijos, o piliečiai būtų iš naujo 
įtraukiami dar suteikiant jiems galimybę atiduoti savo balsą ir už savo pasirinktą asmenį;

B. kadangi išrinktasis naujos Komisijos pirmininkas turėtų visapusiškai pasinaudoti pagal 
Lisabonos sutartį jam suteiktomis prerogatyvomis ir imtis visų reikiamų veiksmų 
efektyviai kitos Komisijos veiklai užtikrinti nepaisant jos dydžio, nes Europos Vadovų 
Tarybos sprendimai lėmė tai, kad, kitaip, negu numatyta pagal Lisabonos sutartį, ji 
nemažės;

C. kadangi Komisijos atskaitomybė Parlamentui turėtų būti stiprinama metinio ir 
daugiamečio programavimo pagrindu, taip pat užtikrinant simetrišką daugumą, kuri būtina 
Komisijos pirmininkui išrinkti ir pasiūlymui pareikšti nepasitikėjimą Komisija priimti;

D. kadangi turi būti stiprinamas Parlamento, kaip teisėkūros reikalų darbotvarkės sudarytojo, 
vaidmuo ir visapusiškai įgyvendintas principas, kad sprendžiant teisėkūros klausimus 
Parlamentas ir Taryba veikia vienodomis sąlygomis, kaip nustatyta pagal Lisabonos 

                                               
1 OL C 70, 2012 3 8, p. 98.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0462.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0323.
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sutartį;

E. kadangi rengiantis skirti naują Komisiją turėtų būti peržiūrėti ir patobulinti šiuo metu 
galiojantys tarpinstituciniai susitarimai;

Komisijos teisėtumas ir politinė atskaitomybė
(Komisijos skyrimas ir atstatydinimas)

1. pabrėžia, kad būtina stiprinti Komisijos demokratinį teisėtumą, nepriklausomumą ir 
politinį vaidmenį labiau tiesiogiai susiejant rinkėjų pasirinkimą ir Komisijos pirmininko 
rinkimus;

2. ragina kitą konventą permąstyti Komisijos pirmininko išrinkimo būdą siekiant stiprinti 
Komisijos demokratinį teisėtumą, įskaitant galimybę jį rinkti tiesiogiai;

3. pakartoja, kad visos Europos politinės partijos savo kandidatus į Komisijos pirmininko 
pareigas turėtų skirti likus pakankamai laiko iki suplanuotos Europos Parlamento rinkimų 
datos;

4. tikisi, kad kandidatai į Komisijos pirmininko pareigas atliks svarbų vaidmenį per Europos 
Parlamento rinkimų kampaniją visose valstybėse narėse platindami ir reklamuodami savo 
Europos politinės partijos politinę programą;

5. atsižvelgdamas į Parlamento ir Europos Vadovų Tarybos konsultacijas, rengsimas pagal 
11 deklaraciją, pridėtą prie Lisabonos sutarties, pakartoja savo raginimą Europos Vadovų 
Tarybai laiku ir iki rinkimų paaiškinti, kaip ji ketina gerbti Europos Sąjungos piliečių 
pasirinkimą skiriant Komisijos pirmininką;

6. ragina, kad keletas kitos Komisijos narių būtų pasirinkti iš naują išrinktų Europos 
Parlamento narių; ragina valstybių narių vyriausybes siūlant asmenybes, kurios galėtų būti 
paskirtos Europos Komisijos nariais, tinkamai atsižvelgti į savo bendrapiliečių atiduotus 
balsus;

7. laikosi nuomonės, kad rinkdamasis kitus Komisijos narius išrinktasis Komisijos 
pirmininkas turėtų veikti savarankiškiau; ragina kiekvienos valstybės narės vyriausybę 
pasiūlyti sąrašą, kurį sudarytų mažiausiai trys kandidatai į Europos Komisijos nario 
pareigas, kad išrinktasis Komisijos pirmininkas galėtų pasirinkti vieną kandidatą iš to 
sąrašo; ragina naują išrinktąjį Komisijos pirmininką primygtinai reikalauti iš valstybių 
narių vyriausybių, jog kandidatų į Komisijos nario pareigas sąrašas būtų toks, kad jis 
galėtų užtikrinti lyties požiūriu proporcingą Europos Komisijos sudėtį;

8. atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2013 m. gruodžio 11 ir 12 d. susitikime 
pasiektą politinį susitarimą ir į Europos Vadovų Tarybos 2013 m. gegužės 22 d. priimtą 
sprendimą dėl Europos Komisijos narių skaičiaus, laikosi nuomonės, kad turėtų būti 
numatytos papildomos priemonės efektyvesnei Komisijos veiklai užtikrinti nedarant 
poveikio teisei skirti po vieną Komisijos narį iš kiekvienos valstybės narės;

9. mano, kad, remiantis galiojančiomis Sutartimis, sprendimas, kurį ketinama priimti, turėtų 
apimti Komisijos narių su portfeliu ir Komisijos narių be portfelio rotacijos sistemos 
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sukūrimą – taip būtų užtikrintas santykiškai stabilus portfelių skaičius ir turinys ir kartu 
garantuotas gerai subalansuotas visų valstybių narių specifiškumo ir interesų atstovavimas 
Komisijos sprendimų priėmimo procese; yra įsitikinęs, kad pagal tokią tvarką Komisijos 
nariai be portfelio turėtų visapusiškai dalyvauti sprendimų priėmimo procese ir eidami 
savo pareigas galėtų atstovauti Komisijai Europos lygmeniu;

10. pabrėžia, kad, kaip nurodyta Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos 
Komisijos santykių 2 dalyje, turėtų būti reikalaujama, jog kandidatas į Komisijos 
pirmininkus – po to, kai jį skiria Europos Vadovų Taryba – pristatytų Parlamentui 
politines gaires, kuriomis jis ketina vadovautis per savo kadenciją, ir paskui, prieš 
Parlamentui išrenkant siūlomą kandidatą Komisijos pirmininku, turėtų būti surengtas 
išsamus keitimasis nuomonėmis;

11. ragina būsimą paskirtąjį Komisijos pirmininką tinkamai atsižvelgti į Parlamento 
pranešimuose savo iniciatyva ar rezoliucijose anksčiau pateiktus pasiūlymus ir 
rekomendacijas dėl Europos Sąjungos teisės aktų, kuriems pritarė didžioji dalis Europos 
Parlamento narių ir į kuriuos atsižvelgdama tolesnius veiksmus iki savo kadencijos 
pabaigos patenkinamai įgyvendino ankstesnioji Komisija;

12. mano, kad, ateityje peržiūrint Sutartis, dauguma, kurios norint priimti pasiūlymą pareikšti 
nepasitikėjimą Komisija šiuo metu reikalaujama pagal SESV 234 straipsnį, turėtų būti 
supaprastinta ir turėtų būti reikalaujama tik daugumos visų Europos Parlamento narių;

Teisėkūros iniciatyva ir aktyvumas 
(Parlamento kompetencija ir tikrinimas)

13. laikosi nuomonės, kad apskritai tarpinstituciniai Parlamento ir Komisijos santykiai 
vertintini teigiamai, tačiau tebesama įvairių problemų ir trūkumų, kuriems būtinas 
atidesnis dėmesys ir kurių atžvilgiu būtina dėmesingiau veikti;

14. pabrėžia, kad veiksmingumo siekis neturėtų reikšti prastesnės teisės aktų kokybės ir 
Parlamentas neturėtų atsisakyti savo paties tikslų;

15. pabrėžia, kad skaidrumo uždavinys kaip niekad aktualus ir bendras visoms institucijoms, 
taip pat ir susitariant per pirmąjį svarstymą; pažymi, kad Parlamentas yra mėginęs spręsti 
šį uždavinį priimdamas naujus Darbo tvarkos taisyklių 70 ir 70a straipsnius;

16. reiškia susirūpinimą dėl problemų, su kuriomis toliau susiduriama taikant įprastą 
teisėkūros procedūrą, ypač kai tai susiję su bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) ir bendra 
žuvininkystės politika (BŽP), taip pat derinant ankstesnio trečiojo ramsčio teisės aktus 
Lisabonos sutartimi nustatytos normų hierarchijos pagrindu, ir apskritai dėl nuolatinės 
asimetrijos, susijusios su Komisijos dalyvavimo parengiamajame dviejų teisės aktų
leidžiamųjų institucijų darbe skaidrumu; šiuo požiūriu pabrėžia, jog svarbu Tarybos darbo 
metodus suderinti taip, kad Parlamento atstovai galėtų dalyvauti kai kuriuos jos 
posėdžiuose, kai tai tinkamai pagrindžiama remiantis institucijų lojalaus tarpusavio
bendradarbiavimo principu;

17. ragina Komisiją geriau išnaudoti parengiamąjį teisėkūros etapą, ypač vertingą indėlį, 
gaunamą remiantis žaliosiomis ir baltosiomis knygomis, ir reguliariai informuoti Europos 
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Parlamentą, kaip ir Tarybą, apie savo tarnybų atliekamą parengiamąjį darbą;

18. laikosi nuomonės, kad Parlamentas turėtų toliau vystyti savo savarankišką bet kokių 
esminių Komisijos pateikto pradinio pasiūlymo pokyčių ar pakeitimų poveikio vertinimo 
struktūrą ir visapusiškai ją taikyti;

19. apgailestauja, kad, nors Komisija formaliai vykdo savo pareigas per 3 mėnesius 
atsakydama į Parlamento raginimus imtis teisėkūros iniciatyvų, ji ne visuomet siūlydavo 
realius esminius tolesnius veiksmus;

20. ragina kitą kartą peržiūrint Sutartis visapusiškai pripažinti Parlamento teisėkūros 
iniciatyvos teisę ir įpareigoti Komisiją reaguoti į visus raginimus rengti pasiūlymus dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuos Parlamentas teikia pagal SESV 225 straipsnį;

21. mano, jog, kitą kartą peržiūrint Sutartis, Komisijos galia atsiimti pasiūlymus dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto turėtų būti apribota iki tų atvejų, kai Parlamentui 
priėmus poziciją per pirmąjį svarstymą jis sutinka, kad pasikeitus aplinkybėms pasiūlymas 
nebeturi pagrindo;

22. atkreipia dėmesį į būtinybę tinkamai skirti esminius teisės akto elementus, kuriuos 
pačiame teisės akte turi apibrėžti teisės aktų leidžiamoji institucija, ir įvairius daugiausia 
techninio pobūdžio su teisėkūros priemone susijusius neesminius elementus, kurie turėtų 
būti nustatyti deleguotaisiais aktais;

23. pabrėžia, kad Parlamento prerogatyvų išsaugojimo požiūriu svarbi galimybė rinktis 
deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, ir pakartoja savo raginimą Komisijai ir Tarybai 
pritarti Parlamentui SESV 290 ir 291 straipsnių taikymo kriterijų klausimu;

24. prašo Komisijos tinkamai įtraukti Parlamentą į parengiamąjį deleguotųjų aktų ruošimo 
etapą ir suteikti jo nariams visą svarbią informaciją, kaip numatyta pagal Pagrindų 
susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių 15 dalį;

25. ragina Komisiją paisyti pagrindų susitarimo nuostatų dėl Parlamento ekspertų dalyvavimo 
Komisijos ekspertų posėdžiuose užkertant kelią jų jungimui su komitologijos komitetų 
posėdžiais;

Tarptautiniai santykiai
(Parlamento kompetencija ir tikrinimas)

26. pažymi, kad SWIFT susitarimo atmetimas – pirmas kartas, kai Parlamentas parodė, kad 
naudojasi savo naujomis įgytomis prerogatyvomis;

27. reikalauja, kad Parlamentas būtų visapusiškai ir tiksliai informuojamas visais tarptautinių 
susitarimų procedūros etapais siekiant užtikrinti, jog savo galutinį sprendimą jis galėtų 
priimti remdamasis išsamiomis žiniomis apie konkretų klausimą;

28. pabrėžia, jog būtina užtikrinti, kad Parlamentas tikrai galėtų reikšti informacija pagrįstą 
nuomonę derybų įgaliojimų klausimu;

29. pakartoja, kad Parlamentas turi priimti reikalingas priemones tarptautinių susitarimų 



PR\1013215LT.doc 7/10 PE526.057v01-00

LT

įgyvendinimui stebėti;

Konstitucinė dinamika
(tarpinstituciniai santykiai ir tarpinstituciniai susitarimai)

30. pabrėžia, kad, remdamasi ES sutarties 17 straipsnio 1 dalimi, Komisija imasi iniciatyvų 
tarpinstituciniams susitarimams dėl Sąjungos metinio ir daugiamečio programavimo 
pasiekti; atkreipia dėmesį į būtinybę įtraukti Parlamentą ir Tarybą į Komisijos metinės 
darbo programos rengimą ir pabrėžia, jog svarbu, kad būtų užtikrintas realistiškas ir 
patikimas programavimas, kurį būtų galima veiksmingai įgyvendinti ir užtikrinti 
tarpinstitucinio planavimo pagrindą;

31. mano, kad Parlamento ir Komisijos sudarytas pagrindų susitarimas ir jo reguliarus 
atnaujinimas nepaprastai svarbūs šių dviejų institucijų struktūrizuotam bendradarbiavimui 
stiprinti ir vystyti;

32. teigiamai vertina tai, kad 2012 m. priimtu pagrindų susitarimu gerokai sustiprinta 
Komisijos politinė atskaitomybė Parlamentui;

33. pabrėžia, jog taikant dialogo ir prieigos prie informacijos taisykles galimas 
visapusiškesnis parlamentinis Komisijos veiksmų tikrinimas užtikrinant, kad Komisija į 
Parlamentą žiūrėtų taip pat, kaip į Ministrų Tarybą;

34. pažymi, kad kai kurios dabartinio pagrindų susitarimo nuostatos galėtų būti patobulintos; 
siūlo darbą baigiančiam Parlamentui nustatyti bendrąją tolesnių derybų dėl pagrindų 
susitarimo liniją ir derybų prioritetus, kad tokius pasiūlymus galėtų svarstyti naujasis 
išrinktas Parlamentas;

35. laikosi nuomonės, kad taikant šiuos įgaliojimus turėtų būti visapusiškai ištirtos šiuo metu 
galiojančiomis Sutartimis numatytos galimybės stiprinti vykdomosios institucijos politinę 
atskaitomybę ir racionalizuoti nuostatas dėl teisėkūros ir politinio bendradarbiavimo;

36. primena, kad atsižvelgiant į patirtį, įgytą per šią kadenciją, būtina iš naujo kelti ne vieną 
techninį klausimą, pvz., dėl deleguotųjų aktų, įgyvendinimo priemonių, poveikio 
vertinimo, požiūrio į teisėkūros iniciatyvas ir parlamentinius klausimus;

37. apgailestauja, kad iki šiol neatsižvelgta į jo nuolatinius raginimus surengti pakartotines 
derybas dėl 2003 m. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros siekiant 
atsižvelgti į naują Lisabonos sutartimi sukurtą teisėkūros aplinką, konsoliduoti dabartinę 
geriausią praktiką ir atnaujinti susitarimą vadovaujantis pažangaus reglamentavimo 
darbotvarke;

38. kviečia Ministrų Tarybą pateikti savo poziciją galimybės dalyvauti sudarant trišalį 
susitarimą su Parlamentu ir Komisija klausimu siekiant pasinaudoti tolesne pažanga 
sprendžiant techninius klausimus, kurie jau buvo nurodyti Tarpinstituciniame susitarime 
dėl geresnės teisėkūros, dvišaliame Parlamento ir Ministrų Tarybos susitarime ir iš dalies 
pagrindų susitarime;

39. mano, kad, nedarant poveikio Parlamento, Komisijos ir Tarybos trišalio susitarimo 
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išvadai, klausimai, susiję tik su Parlamento ir Komisijos santykiais, turėtų toliau būti 
sprendžiami taikant dvišalį pagrindų susitarimą; pabrėžia, kad Parlamentas nesutiks su 
mažesniais laimėjimais negu tie, kurie galėtų būti pasiekti pagal šiuo metu galiojantį 
pagrindų susitarimą.

40. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Šio pranešimo tikslas – įvertinti, kaip įgyvendinama Lisabonos sutartis, pirmiausia 
analizuojant pagrindinių ja padarytų pokyčių įtaką Europos Parlamento ir Europos Komisijos 
tarpusavio santykiams nuo tada, kai ši sutartis įsigaliojo.

Šiuo požiūriu ir atsižvelgdamas į tai, kad Lisabonos sutartimi siekiama stiprinti ES 
demokratinius įgaliojimus, pranešėjas imasi pabrėžti būtinybę labiau tiesiogiai susieti rinkėjų 
pasirinkimą ir Komisijos pirmininko rinkimus. Reikia konstatuoti, kad, nors Lisabonos 
sutartyje nekvestionuojamas Komisijos, kaip Europos Sąjungos veiklos varomosios jėgos, 
vaidmuo, per pastaruosius ketverius metus Komisija praktiškai prarado šiek tiek savo 
politinės įtakos ES institucinėje struktūroje. Tokia Komisijos galios erozija didžiąja dalimi 
susijusi su ekonomine ir finansine krize, kuri patogi Europos Vadovų Tarybos intervencijai ir
autoritetui ir kuri palanki tarpvyriausybiniam klausimų sprendimo principui Bendrijos metodo 
sąskaita.

Šiomis aplinkybėmis ir atsižvelgiant į tai, kad, norint gilinti Europos integraciją ir apsaugoti 
Bendrijos metodą, reikalinga stipresnė Komisija, kuri atliktų pagrindinį vaidmenį Europos 
Sąjungos institucinėje struktūroje, nepaprastai svarbu svarstyti visus įmanomus sprendimus 
jos demokratiniam teisėtumui, jos politinei įtakai ir jos veiksmingumui pagal esamas Sutartis 
arba būsimos šių Sutarčių peržiūros kontekste stiprinti.

Atsižvelgdamas į dabartines Sutartis ir į 2014 m. Europos Parlamento rinkimus, pranešėjas 
pritaria pasiūlymui, kad kandidatus į Komisijos vadovo pareigas skirtų Europos politinės 
partijos. Nežiūrint į tai, pranešėjo nuomone, šis Komisijos teisėtumo klausimas turėtų būtų 
nuodugniai išanalizuotas ateityje peržiūrint Sutartis. Šiuo požiūriu ir neatsižvelgdamas į tai, 
jog tiesiogiai renkant Komisijos pirmininką pageidautina taikyti parlamentinį modelį ar 
vadovaujamąjį principą, pranešėjas įsitikinęs, kad, nedarant poveikio Parlamento tikrinimo 
įgaliojimų stiprinimui, turėtų būti vengiama pernelyg didelės sistemos parlamentarizacijos ir 
paisoma valdžių padalijimo principo. Šiuo tikslu ir siekiant stiprinti Parlamento tikrinimo 
įgaliojimus, pranešime siūloma mažinti daugumą, kuriuos šiuo metu pagal SESV 
234 straipsnį reikalaujama norint priimti pasiūlymą pareikšti nepasitikėjimą Komisija, 
kandidatas į Komisijos pirmininkus raginamas pateikti savo politinę programą Europos 
Parlamentui ir atkreipiamas dėmesys į Sąjungos metinio ir daugiamečio programavimo 
svarbą. Antra vertus, siekiant vengti pernelyg didelės sistemos parlamentarizacijos, pranešėjas 
tvirtina, kad, remiantis valdžių padalijimo principu, Komisijos pirmininkui turėtų būti 
užtikrinta didesnė autonomija renkantis savo komandos narius ir kad jis neturėtų būti 
verčiamas reikalauti savo Komisijos narių atsistatydinimo. Todėl pranešime nekalbama apie 
balsavimą dėl nepasitikėjimo atskiru Komisijos nariu.

Kalbant apie Komisijos veiksmingumą ir kadangi pagal ES sutarties 17 straipsnio 5 dalį 
numatytas ketinimas mažinti Komisijos dydį 2014 m. neįsigalios – tai lėmė Europos Vadovų 
Tarybos sprendimas, priimtas atsižvelgiant į Airijos vyriausybės prašymą – pranešėjas siūlo 
sukurti griežtai lygiavertės Komisijos narių su portfeliu ir Komisijos narių be portfelio 
rotacijos sistemą atsižvelgiant į visų valstybių narių demografinę ir geografinę aprėptį. 
Taikant šią sistemą būtų pagerinta Komisijos veikla užtikrinant santykiškai stabilų portfelių 
skaičių ir turinį ir palengvinant vidaus koordinavimo procedūras bei kartu užtikrinant, kad 
Komisijai priimant sprendimus būtų atsižvelgta į visų valstybių narių specifiką ir interesus. 
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Todėl visi Komisijos nariai turėtų išsaugoti vienodą juridinį statusą; taip pat turėtų būti 
visapusiškai pripažinta Komisijos narių be portfelio teisė dalyvauti sprendimų priėmimo 
procese.

Be to, atsižvelgdamas į tai, kad Lisabonos sutartimi gerokai sustiprintas Europos Parlamento 
vaidmuo ir jam suteikti svarbūs nauji įgaliojimai, susiję su ES teisės aktais ir tarptautiniais 
susitarimais, pranešėjas taip pat pateikia Parlamento ir Komisijos veiklos ir jų 
bendradarbiavimo šiose srityse vertinimą. Čia pranešėjas daro išvadą, jog Parlamentui pavyko 
pasiekti, kad jo nauji įgaliojimai ir jo, kaip atsakingos vienos iš teisės aktų leidžiamųjų 
institucijų, vaidmuo būtų pripažinti ir kad jo ir Komisijos santykių srityje padaryta didelė 
pažanga. Vis dėlto tebesama nemažai klausimų ir trūkumų, pirmiausia susijusių su dalijimusi 
informacija, deleguotaisiais ir įgyvendinimo aktais, poveikio vertinimu, požiūriu į teisėkūros 
iniciatyvas ir parlamentinius klausimus – į visa tai turi būti atkreiptas atidesnis dėmesys ir 
šiuo požiūriu būtina veikti dėmesingiau.

Pagaliau, atsižvelgiant į institucijų lojalaus tarpusavio bendradarbiavimo principą, pranešime 
pateikiamos tam tikros rekomendacijos dėl Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir 
Europos Komisijos santykių peržiūros ir Taryba raginama dalyvauti sudarant atskirą trišalį 
susitarimą su Parlamentu ir Komisija siekiant toliau nagrinėti kai kuriuos techninius 
klausimus, jau nurodytus Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros, dvišaliame 
Parlamento ir Ministrų Tarybos susitarime ir iš dalies pagrindų susitarime.


