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AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a parlamenti eljárási szabályzat a jogalkotási eljárások során folytatott intézményközi 
tárgyalásokról szóló 70. cikkének módosításáról
(2011/2298(REG))

Az Európai Parlament,

– tekintettel elnöke 2011. április 18-i levelére,

– tekintettel eljárási szabályzata 211. és 212. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A7-0000/2012),

1. úgy határoz, hogy az alábbi módon módosítja eljárási szabályzatát;

2. rámutat arra, hogy e módosítások a következő ülés első napján lépnek hatályba;

3. utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Módosítás 1

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – cím

Hatályos szöveg Módosítás

Intézményközi tárgyalások a jogalkotási 
eljárások során

Intézményközi tárgyalások a rendes
jogalkotási eljárások során

Or. en

Módosítás 2

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(1) A más intézményekkel a jogalkotási 
eljárás során megállapodás elérése céljából 
folytatott tárgyalásokat a rendes jogalkotási 
eljárás keretében folytatott tárgyalásokra 
vonatkozó magatartási kódex 
figyelembevételével kell lefolytatni.

(1) A más intézményekkel a rendes
jogalkotási eljárás során megállapodás 
elérése céljából folytatott tárgyalásokat a 
rendes jogalkotási eljárás keretében 
folytatott tárgyalásokra vonatkozó 
magatartási kódex figyelembevételével kell 
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lefolytatni.

Or. en

Indokolás

A tárgyalásokat a szabályzat módosított 70. cikkében meghatározott, kötelező erejű 
rendelkezéseknek megfelelően és a kódex nem kötelező erejű rendelkezéseire figyelemmel kell 
lefolytatni. A kódex kizárólag a rendes jogalkotási eljárásokra alkalmazandó, és ezt a 
szabályzat szövegében is egyértelművé kell tenni. 

Módosítás 3

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(2) Ilyen tárgyalások megkezdése előtt az 
illetékes bizottság – elvben – többségi 
határozatot hoz és megbízatást,
iránymutatásokat vagy elsőbbségi 
szempontokat fogad el.

(2) Amennyiben az illetékes bizottság úgy 
ítéli meg, hogy az első olvasatbeli jelentés 
elfogadása előtt indokolt ilyen 
tárgyalásokat kezdeni, minden érintett 
jogalkotási eljárásra vonatkozóan 
tagjainak többségével és eseti jelleggel 
határoz a tárgyalások megnyitásáról. E 
határozat megbízatást tartalmaz, és 
meghatározza a tárgyalócsoport 
reprezentatív összetételét.
A megbízatás általános szabályként 
módosításokból álló csomagot vagy –
amennyiben a bizottság megfelelő 
indokokat jelöl meg – egyértelműen 
meghatározott célkitűzésekből, 
prioritásokból vagy iránymutatásokból 
álló csomagot foglalhat magában.

Or. en

Indokolás

E határozatot politikailag indokolt esetben, a kódexben meghatározott kritériumok szerinti 
esetekben kell meghozni. Ha rugalmasságot kívánunk biztosítani, nem lenne ésszerű a 
megbízatás formáját túlzottan korlátozni; ezért különböző formákat ölthet, lehet például 
módosításokból vagy egyértelműen meghatározott célkitűzésekből, iránymutatásokból vagy 
prioritásokból álló csomag. A tárgyalócsoport összetételének politikailag kiegyensúlyozottnak 
kell lennie.
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Módosítás 4

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 2 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdésben említett, az első 
olvasatra vonatkozó tárgyalások 
megnyitásáról szóló határozatot le kell 
fordítani, továbbítani kell az elnöknek, és 
valamennyi parlamenti képviselőnek ki 
kell osztani.
A határozatot az elnöknek az illetékes 
bizottság általi elfogadását követő plenáris 
ülés kezdetén be kell jelentenie, és a (2b) 
bekezdés figyelembevételével a 
bejelentéskor jóváhagyottnak kell 
tekinteni.

Or. en

Indokolás

A határozatot a jogalkotási eljárás átláthatósága érdekében le kell fordítani, és ki kell 
osztani. Szintén az átláthatóság érdekében a plenáris ülésen be kell jelenteni. A bejelentés 
rendszerint a plenáris ülés jóváhagyásával jár. Így az EP tárgyalócsoportja a plénum által 
hivatalosan jóváhagyott megbízatás alapján kezdhetné meg a tárgyalásokat anélkül, hogy e 
jóváhagyás bonyodalmas vagy időigényes lenne.

Módosítás 5

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 2 b bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(2b) Valamely képviselőcsoport vagy 40 
képviselő kérheti, illetve az Elnökök 
Értekezlete úgy határozhat, hogy a 
tárgyalások bizottsági határozatban 
foglalt megbízatás alapján való 
megnyitásának kérdéséről történő 
szavazást tűzzék azon ülés napirendjére, 
amelyen a tárgyalások megnyitására 
vonatkozó határozatot be kívánják 
jelenteni.
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Or. en

Indokolás

A rugalmasság biztosítása és a plenáris ülés szerepének megerősítése érdekében célszerű 
bevezetni egy „gyorsított” jóváhagyási eljárást.

Módosítás 6

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 2 c bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(2c) Az Elnökök Értekezlete vagy a 
Parlament tagjainak egyharmadát 
képviselő bármely két képviselőcsoport
kérheti, hogy a tárgyalások megnyitására 
vonatkozó határozatról szóló vitát és 
szavazást tűzzék a (2a) bekezdésben 
említett bejelentést követő plenáris ülés 
napirendjére. A megbízatás módosítása a 
156. és 157. cikkben meghatározott 
feltételekkel megengedhető.

Or. en

Indokolás

Rendkívüli és politikailag fontos ügyekben be kell vezetni annak lehetőségét, hogy a plenáris 
ülés alaposabb ellenőrzésnek vesse alá a megbízatást és ahhoz módosításokat fűzzön.

Módosítás 7

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 2 d bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(2d) A tárgyalócsoportot a rendes 
jogalkotási eljárás során az illetékes 
bizottság elnöke vagy a csoport általa 
kijelölt valamely másik tagja vezeti. A 
tárgyalócsoport tagja az előadó és adott 
esetben a koordinátorok vagy 
árnyékelőadók is.
A tárgyalócsoport rendszeresen jelentést 
tesz az illetékes bizottságnak a tárgyalások 
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előrehaladásáról és eredményéről.
A Tanáccsal és a Bizottsággal tartott 
minden egyes ülés (háromoldalú 
párbeszéd) után az ülésen megtárgyalt 
valamennyi tervezetet a bizottság 
rendelkezésére kell bocsátani. A 
bizottságot a következő ülésén tájékoztatni 
kell a tárgyalások állásáról.
Amennyiben a bizottság ülésének időben 
való összehívása nem kivitelezhető, a 
tárgyalócsoport a bizottság elnökének, 
árnyékelőadóinak és koordinátorainak 
tesz jelentést.
Az illetékes bizottság a tárgyalások 
előrehaladásának függvényében 
aktualizálhatja a megbízatást.

Or. en

Indokolás

A megbízatásokat a bizottság többségének jóvá kell hagynia; általános szabályként a csoport 
vezetőjének a bizottság egészét képviselő személynek kell lennie. Az átláthatóság érdekében a 
tárgyalócsoportnak tájékoztatnia kell a bizottságot. A rendelkezésre álló tervezeteket mindig 
ki kell osztani. A tárgyalócsoportnak általános szabályként a bizottság plénuma előtt kell 
jelentést tennie. Amennyiben időzítési okokból e jelentéstétel nem kivitelezhető, a tárgyalások 
előrehaladásáról és eredményéről legalább az árnyékelőadókat, az elnököt és a 
koordinátorokat tájékoztatni kell.

Módosítás 8

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(3) Ha a tárgyalások a bizottság által 
elfogadott jelentést követően
kompromisszumhoz vezetnek a Tanáccsal, 
a bizottsággal minden esetben ismételten 
konzultálni kell a plenáris ülésen történő 
szavazást megelőzően.

(3) Ha a tárgyalások kompromisszumhoz 
vezetnek a Tanáccsal, az illetékes bizottság 
koordinátorait haladéktalanul tájékoztatni 
kell, az illetékes bizottságnak pedig meg 
kell vitatnia a jogalkotási aktus közösen 
elfogadott tervezetét.
Amennyiben az illetékes bizottság 
jóváhagyja a jogalkotási aktus közösen 
elfogadott tervezetét, azt megvitatás 
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céljából a Parlament elé kell terjesztenie 
jelentés, megegyezéses módosítások vagy 
egységes szerkezetbe foglalt szöveget 
tartalmazó módosítás formájában.

Or. en

Indokolás

A bizottságnak minden esetben meg kell vitatnia a közösen elért megállapodást. A hivatalos 
határozatot a bizottság plénumának kell meghoznia. A plenáris ülés elé terjesztendő tervezetet 
a kialakult gyakorlatnak megfelelően jelentés, illetve megegyezéses módosítások vagy 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg formájában kell benyújtani.

Módosítás 9

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 3 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben valamely jogalkotási 
aktus tervezetét az 50. cikknek 
megfelelően, társbizottsági eljárás 
keretében vagy az 51. cikknek 
megfelelően, közös bizottsági ülésekkel 
lefolytatott eljárás keretében vitatják meg, 
e cikkek alkalmazandók a tárgyalások 
megnyitására és lefolytatására vonatkozó 
határozat meghozatalára is. Az érintett 
bizottságok közötti nézetkülönbség esetén 
e tárgyalások megnyitásának és 
lefolytatásának módozatait a Bizottsági 
Elnökök Értekezletének elnöke a 
vonatkozó cikkben foglalt elvekkel 
összhangban állapítja meg.

Or. en

Indokolás

Amennyiben valamely jogalkotási aktus tervezetét társbizottsági eljárás keretében (50. cikk) 
vagy közös bizottsági ülésekkel lefolytatott eljárás keretében (51. cikk) vitatják meg, indokolt 
ugyane cikkeket alkalmazni a jogalkotási tárgyalások megnyitására és lefolytatására is. Mivel 
az érintett bizottságok között az e cikkek alkalmazásával kapcsolatban felmerülő 
nézetkülönbségeket gyorsan rendezni kell, a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke részére 
biztosítani kell a hatáskört az ilyen esetekben alkalmazandó módozatok megállapítására.
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INDOKOLÁS

A Bizottsági Elnökök Értekezlete 2010. október 19-én részletes eszmecserét tartott a rendes 
jogalkotási eljárás keretében folytatott tárgyalásokról. A képviselőcsoportok főtitkárai 
véleményekkel és elemzésekkel járultak hozzá az Elnökök Értekezletében tartandó vitához. 
Az Elnökök Értekezlete 2011. március 10-i ülésén foglalkozott a kérdéssel. Buzek elnök 
április 18-i levelében tájékoztatta Casini elnököt ezen ülés eredményéről, és közölte az 
Értekezlet határozatát, miszerint az Alkotmányügyi Bizottságot felkérték az Eljárási 
szabályzat 70. cikkének felülvizsgálatára az eljárások hatékonyabbá, átláthatóbbá és még 
átfogóbbá tétele érdekében annak révén, hogy A rendes jogalkotási eljárás keretében 
folytatott tárgyalások magatartási kódexének1 egyes kulcsfontosságú elemeit beemeli a 
szabályzat kötelező erejű részébe, különösen az alábbiakra vonatkozó részekbe:

– a bizottságnak a tárgyalásokba való bekapcsolódására vonatkozó határozata;
– a tárgyalócsoport összetételére és megbízatására vonatkozó határozat;
– rendszeres jelentéstétel az érintett bizottság számára a tárgyalások előrehaladásáról és 

eredményéről, ideértve az esetleges megállapodásokat is;
– újbóli konzultáció a bizottsággal a közösen elfogadott szövegről a plenáris ülésen való 

szavazás előtt.

Az ügy e bizottsághoz való utalásával összefüggésben Lehne úr a magatartási kódex 
alkalmazásával kapcsolatos bevált gyakorlatokra vonatkozóan ajánlásokat2 küldött Casini 
elnöknek. Figyelembe kell venni az intézményközi összefüggéseket is, különösen az EP, a 
Tanács és a Bizottság az együttdöntési eljárás végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról 
szóló együttes nyilatkozatát3.

Az előadó tavaly ősszel egy munkadokumentumot és egy jelentéstervezetet terjesztett a 
bizottság elé. Az e dokumentumokról folytatott vita alapján különböző konzultációkra került 
sor a Bizottsági Elnökök Értekezletével, az árnyékelőadókkal és a képviselőcsoportokon 
belül. E tájékozódó jellegű megbeszélések hozzájárultak a munkadokumentumban és a 
jelentéstervezetben ismertetett megközelítés finomhangolásához, és elvezettek a felülvizsgált 
tervezetig.

A jogalkotási eljárások során folytatott intézményközi tárgyalások és megállapodások ügye a 
nyitottság és a demokratikus elszámoltathatóság elvén keresztül kapcsolódik az európai szintű 
képviseleti demokrácia ügyéhez4. A parlamenti demokrácia kezdetei óta a viták és szavazások 
nyilvános jellege összekapcsolódott a demokratikus elszámoltathatósággal: ha a választóknak 
nincs lehetőségük arra, hogy tudják, hogy az általuk választott képviselők mit mondtak és 
hogyan szavaztak, nem tudják elszámoltatni őket a következő választásokon. Ebben az 
                                               
1 Az Eljárási szabályzat XXI. melléklete (2011. júliusi kiadás)-
2 Lásd a 2011. október 14-i munkadokumentum mellékleteként (PE 472.201v01.00).
3 HL C 145., 2007.6.30., 5. o.
4 Vö. Az EUSZ 10. cikke: „Az Unió működése a képviseleti demokrácián alapul. [...] döntéseket a lehető 
legnyilvánosabban és a polgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten kell meghozni” és az EUMSZ 15. cikkének 
(1) bekezdése: „A jó kormányzás előmozdítása és a civil társadalom részvételének biztosítása céljából az Unió 
intézményei, szervei és hivatalai munkájuk során a nyitottság elvének lehető legnagyobb mértékű tiszteletben 
tartásával járnak el”.
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összefüggésben a jogalkotási eljárások során folytatott tárgyalásokra vonatkozó, a 
nyitottságot, és ezáltal az elszámoltathatóságot növelő kötelező erejű szabályok bevezetése az 
európai szintű képviseleti demokrácia megerősítésének irányába tett lépés lenne.

Másrészt a reformnak figyelembe kell vennie a hatékonyság követelményét, és nevezetesen 
azt a tényt, hogy az első olvasat során elért megállapodásoknak az az előnyük, hogy 
könnyebbek és gyorsabbak, mint a három olvasaton keresztüli folyamat. Fáradalmas, új 
eljárások kialakítása gyengítené ezt az előnyt. Ezért e követelmények között egyensúlyt kell 
találni a már meglévő (a magatartási kódexben foglalt és a bevált gyakorlatok részét képező) 
szabályoknak a Szabályzat kötelező erejű részébe való átültetése révén. Az előadó ezért olyan 
módosításokat javasol, amelyek egyfelől az e területen már meglévő, jóllehet nem kötelező 
erejű vívmányokat tükrözik, másfelől viszont az átláthatóság és a hatékonyság 
követelményének figyelembevételét célozzák meg.

A 70. cikk ilyen jellegű átalakítása során elsősorban a magatartási kódex jogi státuszát kell 
tisztázni. Míg a kötelező erejű szabályzatot valamennyi jogalkotási tárgyalás során 
tiszteletben kell tartani, a nem kötelező erejű kódex célja iránymutatás vagy útmutatás. A 
tárgyalásokat a kódex figyelembevételével kell folytatni, de csak amennyiben a kódex az 
adott helyzetben nem mond ellent a szabályzat egyetlen kötelező erejű cikkének sem, illetve 
amennyiben a politikai megfontolások vagy ütemezési nehézségek ismeretében annak 
követése indokolt.

A jogalkotási tárgyalásoknak az első olvasatbeli jelentés elfogadása előtti megnyitásáról szóló 
határozatot eseti jelleggel kell meghozni minden egyes jogalkotási eljárásra vonatkozóan, a 
kódexben meghatározott kritériumok alapján figyelembe véve az egyes dossziék 
megkülönböztető jegyeit. Ennek értelmében e határozatnak politikailag indokoltnak kell 
lennie, például az alábbiak tekintetében:

– politikai prioritások; 
– a javaslat nem vitatott vagy „technikai” jellege; 
– sürgős helyzet; és/vagy 
– az adott elnökség konkrét dossziéhoz való hozzáállása.

A határozatnak tárgyalási megbízatást is kell tartalmaznia. Ha e megbízatás formáját a 
Szabályzat túl szigorúan határozná meg, az a rugalmasságot és hatékonyságot illetően 
ellenkező hatást váltana ki. A Szabályzatnak ugyanakkor rendelkeznie kell a megbízatás 
formáiról. Ezért ki kell mondani, hogy a megbízatás módosításokból, illetve egyértelműen 
meghatározott célkitűzésekből, iránymutatásokból vagy prioritásokból álló csomag lehet. A 
határozatnak rendelkeznie kell a tárgyalócsoport politikailag kiegyensúlyozott összetételéről 
is. Mivel a megbízatást a bizottságnak kell jóváhagynia, a csoportot olyan személynek kell 
vezetnie, aki a bizottság egészét pártatlanul képviseli, nem pedig olyan személynek, aki egy 
adott képviselőcsoport képviselőjének fogható fel. Ennélfogva a csoportot az elnöknek 
indokolt képviselnie, aki e feladatát a csoport bármely más tagjára (többek között az előadóra) 
ruházhatja. Természetesen a jelentés előadójának mindig a tárgyalócsoport tagjának kell 
lennie. 

A hatékonyságnak és a rugalmasságnak ugyanakkor átláthatósággal is kell társulnia, amikor a 
bizottság a jogalkotási tárgyalások megnyitására vonatkozó hivatalos határozatot tárgyalja. 
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Ezért e határozatokat le kell fordítani, valamennyi parlamenti képviselőnek ki kell osztani, 
továbbítani kell az elnöknek, és a bizottság általi elfogadását követő plenáris ülésen be kell 
jelenteni. Az átláthatóságot azon rendelkezés révén is biztosítani kell, amelynek értelmében a 
tárgyalócsoport rendszeresen jelentést tesz az illetékes bizottságnak a tárgyalás 
előrehaladásáról és eredményéről. A rendelkezésre álló tervezeteket minden háromoldalú 
párbeszéd után ki kell osztani. A tárgyalócsoportnak általános szabályként a bizottság 
plénuma előtt kell jelentést tennie. Amennyiben időzítési okokból e jelentéstétel nem 
kivitelezhető, mert a teljes bizottság nem hívható össze, a tárgyalások előrehaladásáról és 
eredményéről legalább az árnyékelőadókat, az elnököt és a koordinátorokat tájékoztatni kell.

A Parlament plenáris ülésének a megbízatás jóváhagyásában és a tárgyalások megkezdésére 
vonatkozó határozat meghozatalában betöltött esetleges szerepét a bizottság az előadó 
munkadokumentumában és jelentéstervezetében ismertetett alternatívák alapján vitatta meg. 
Ez egy igen összetett kérdés. Felmerülhet az az érv, hogy a bizottság tárgyalási 
meghatalmazásának plenáris ülés általi jóváhagyása megnövelhetné a Parlament 
álláspontjának súlyát, és így elméletben biztosíthatná valamennyi képviselőnek a jogalkotási 
dossziékkal kapcsolatos határozatokba való, korai bevonását. Ily módon egy olyan általános 
szabály, mely szerint a tárgyalási megbízatást tartalmazó valamennyi határozattervezetet a 
plenáris ülés elé kell terjeszteni megvitatásra és jóváhagyásra, első pillantásra indokolt lehet a 
megerősített demokratikus legitimáció szempontjából. A hátrányok ugyanakkor szintén 
jelentősek lennének. A plénum teljes körű és automatikus bevonása annak a veszélyével járna, 
hogy az eljárás nehézzé válik, és így az első olvasatbeli megállapodások lényegével, a 
hatékonysággal és viszonylagos gyorsasággal menne szembe. Ráadásul ha ez válna általános 
gyakorlattá, a fontosabb dossziék észrevétlenek maradnának a több tucat egyéb eljárás között. 
Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy e megoldás nagyobb munkaterhelést jelentene az 
EP nyelvi személyzete számára. Ezért az alábbi kritériumoknak megfelelő megoldást kell 
találni:

– a demokratikus legitimitás biztosítása; 
– rugalmasság és ésszerűség, ugyanakkor 
– a jogalkotási ügyek politikai jelentőségük szerinti besorolása.

E megfontolások alapján az előadó az alábbi eljárásokat javasolja:

4. módosítás: először is olyan eljárást kell bevezetni, amely biztosítja a tárgyalások első 
olvasatbeli megnyitására vonatkozó valamennyi határozat átláthatóságát és hivatalos 
demokratikus legitimációját anélkül, hogy időigényes és bonyodalmas lenne. Egy ilyen 
eljárásnak a „qui tacet consentire”, azaz „a hallgatás: beleegyezés” ésszerű vélelmezésen kell 
alapulnia. (A 211. cikk már tartalmaz ilyen vélelmezést).

5. módosítás: másodszor gyorsított vagy „vészfék” eljárást kell létrehozni, amely a 
tárgyalások megnyitásának kérdésére egyszerű „igen vagy nem” válasszal szolgál.

6. módosítás: harmadszor biztosítani kell, hogy rendkívüli és politikailag fontos ügyekben a 
plenáris ülésen a tárgyalási megbízatásról teljes körű vita-, módosítási és szavazási eljárásra 
kerüljön sor. Egy ilyen eljárás elindításához tekintélyes jelentőségű szereplő fellépésére lenne 
szükség: az Elnökök Értekezletére vagy a Parlament tagjainak kétharmadát képviselő legalább 
két képviselőcsoportéra.
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Ha a tárgyalások kompromisszumhoz vezetnek a Tanáccsal, arról a bizottsági koordinátorokat 
azonnal tájékoztatni kell annak érdekében, hogy a képviselőcsoportoknak tudomása legyen a 
megállapodásról, és a bizottsági vita a közösen elért megállapodásra összpontosulhasson. Ezt 
követően a közösen jóváhagyott tervezetet az illetékes bizottságnak meg kell vitatnia. A 
közösen jóváhagyott tervezetet az illetékes bizottság egészének jóvá kell hagynia, majd azt a 
bizottságnak a Parlament elé kell terjesztenie megvitatásra. E lépés formáját indokolt 
pontosabban meghatározni, mivel a Parlament általi jóváhagyását követően a közösen 
elfogadott tervezet jogalkotási aktussá válik. Ezért ennek a kialakult gyakorlatnak 
megfelelően jelentés, a javaslathoz kapcsolódó megegyezéses módosítások vagy a javaslatot 
és az elfogadott módosításokat tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt szöveg formáját kell 
öltenie.

Végezetül amennyiben valamely jogalkotási aktus tervezetét társbizottsági eljárás keretében 
(50. cikk) vagy közös bizottsági ülésekkel lefolytatott eljárás keretében (51. cikk) vitatják 
meg, indokolt ugyane cikkeket alkalmazni a jogalkotási tárgyalások megnyitására és 
lefolytatására is. Mivel az érintett bizottságok között az e cikkek alkalmazásával kapcsolatban 
felmerülő nézetkülönbségeket gyorsan rendezni kell, a Bizottsági Elnökök Értekezletének 
elnöke részére biztosítani kell a hatáskört az ilyen esetekben alkalmazandó módozatok 
megállapítására.


