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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 70 straipsnio dėl tarpinstitucinių 
derybų teisėkūros procedūrų metu pakeitimo
(2011/2298(REG))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Pirmininko 2011 m. balandžio 18 d. laišką,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 211 ir 212 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0000/2012),

1. nusprendžia padaryti toliau pateiktus Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus;

2. primena, kad šie pakeitimai įsigalioja pirmą kitos sesijos dieną;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą susipažinti Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
70 straipsnio pavadinimas

Dabartinis tekstas Pakeitimai

Tarpinstitucinės derybos teisėkūros 
procedūrų metu

Tarpinstitucinės derybos įprastos 
teisėkūros procedūros metu

Or. en

Pakeitimas 2

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
70 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimai

1. Derybos su kitomis institucijomis, 
siekiant susitarti teisėkūros procedūros 
metu, vedamos atsižvelgiant į Derybų 
įprastos teisėkūros procedūros metu elgesio 
kodeksą.

1. Derybos su kitomis institucijomis, 
siekiant susitarti įprastos teisėkūros 
procedūros metu, vedamos atsižvelgiant į 
Derybų įprastos teisėkūros procedūros 
metu elgesio kodeksą.

Or. en
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Pagrindimas

Derybos vedamos vadovaujantis įpareigojančiomis Darbo tvarkos taisyklių 70 straipsnio su 
pakeitimais nuostatomis ir atsižvelgiant į neįpareigojančias kodekso nuostatas. Kodeksas 
taikomas tik įprastos teisėkūros procedūros atveju ir tai turėtų būti aiškiai nurodyta Darbo 
tvarkos taisyklių tekste.

Pakeitimas 3

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
70 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimai

2. Prieš pradėdamas tokias derybas,
atsakingas komitetas iš esmės turėtų 
priimti sprendimą savo narių balsų 
dauguma ir patvirtinti įgaliojimus, gaires 
arba prioritetus.

2. Atsakingam komitetui nusprendus, kad 
prieš patvirtinant pranešimą pirmajam 
svarstymui tinkama pradėti šias derybas, 
jis savo narių balsų dauguma ir kiekvienu 
atskiru atitinkamos teisėkūros procedūros 
atveju priima sprendimą pradėti derybas.
Į šį sprendimą įtraukiami įgaliojimai ir 
pagal jį apibrėžiama reprezentatyvi 
derybų grupės sudėtis.
Paprastai įgaliojimus sudaro pakeitimų 
arba, komitetui nurodžius tinkamas 
priežastis, aiškiai apibrėžtų tikslų, 
prioritetų ar gairių rinkinys.

Or. en

Pagrindimas

Politiniu požiūriu pateisinamais atvejais sprendimas priimamas atsižvelgiant į kodekse 
išdėstytus kriterijus. Jei norima užtikrinti lankstumą, būtų neprotinga pernelyg apriboti 
įgaliojimų pobūdį. Todėl jie galėtų būti įvairaus pobūdžio, pvz., pakeitimų arba aiškiai 
apibrėžtų tikslų, prioritetų ar gairių rinkinys. Derybų grupės sudėtis turėtų būti politiškai 
subalansuota.

Pakeitimas 4

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
70 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimai

2a. 2 dalyje nurodytas sprendimas pradėti 
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derybas per pirmąjį svarstymą išverčiamas 
raštu, perduodamas Parlamento 
pirmininkui ir išplatinamas visiems 
Parlamento nariams.
Šį sprendimą priėmus atsakingam 
komitetui, Parlamento pirmininkas jį 
paskelbia per mėnesinės sesijos atidarymą 
ir, remiantis 2b dalies nuostatomis, 
sprendimą paskelbus jis laikomas 
patvirtintu.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad teisėkūros procedūra būtų skaidri, sprendimas išverčiamas raštu ir 
išplatinamas. Be to, siekiant skaidrumo, jis paskelbiamas per plenarinį posėdį. Apskritai 
sprendimo paskelbimas prilygtų jo patvirtinimui per plenarinį posėdį. Taip EP derybų grupė 
pradėtų derybas remdamasi per plenarinį posėdį oficialiai patvirtintais įgaliojimais, o pats 
patvirtinimas nebūtų nei sudėtingas, nei pareikalautų daug laiko.

Pakeitimas 5

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
70 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimai

2b. Politinė frakcija arba 40 Parlamento 
narių gali paprašyti arba Pirmininkų 
sueiga gali nuspręsti į mėnesinės sesijos, 
per kurią ketinama paskelbti sprendimą, 
darbotvarkę įtraukti balsavimą dėl 
klausimo, ar, remiantis į komiteto 
sprendimą įtrauktais įgaliojimais, turėtų 
būti pradėtos derybos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti lankstumą ir sustiprinti plenarinių posėdžių vaidmenį, turėtų būti numatyta 
pagreitinta patvirtinimo procedūra. 
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Pakeitimas 6

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
70 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimai

2c. Pirmininkų sueiga arba dvi politinės 
frakcijos, atstovaujančios trečdaliui visų 
Parlamento narių, gali prašyti, kad po 
2a dalyje nurodyto paskelbimo į 
mėnesinės sesijos darbotvarkę būtų 
įtraukta diskusija ir balsavimas klausimu, 
susijusiu su sprendimu pradėti derybas. 
Su įgaliojimais susiję pakeitimai priimami 
atsižvelgiant į 156 ir 157 straipsniuose 
išdėstytas sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Išskirtiniais ir politiškai svarbiais atvejais turėtų būti numatyta galimybė plenarinio posėdžio 
dalyviams vykdyti atidesnę įgaliojimų priežiūrą ir teikti su jais susijusius pakeitimus.

Pakeitimas 7

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
70 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimai

2d. Per įprastą teisėkūros procedūrą 
derybų grupei turėtų vadovauti atsakingo 
komiteto pirmininkas arba kitas jo ar jos 
paskirtas grupės narys. Derybų grupę 
sudaro pranešėjas ir koordinatoriai arba 
prireikus šešėliniai pranešėjai.
Derybų grupė nuolat informuoja 
atsakingą komitetą apie derybų pažangą ir 
rezultatus.
Po kiekvieno posėdžio su Tarybos ir 
Komisijos atstovais (trišalis susitikimas) 
komitetui pateikiami visi per šį susitikimą 
svarstytų dokumentų projektai. Savo 
tolesniame posėdyje komitetas 
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informuojamas apie derybų padėtį.
Pasitvirtinus, kad komiteto posėdžio 
neįmanoma surengti laiku, derybų grupė 
informuoja komiteto pirmininką, 
šešėlinius pranešėjus ir koordinatorius.
Atsakingas komitetas gali atnaujinti 
įgaliojimus atsižvelgdamas į derybų 
pažangą.

Or. en

Pagrindimas

Įgaliojimai tvirtinami komiteto narių balsų dauguma. Paprastai grupės vadovas turėtų būti 
visam komitetui atstovaujantis asmuo. Siekiant, kad būtų užtikrintas skaidrumas, derybų 
grupė turėtų informuoti komitetą. Gauti dokumentų projektai turėtų būti visuomet išplatinami. 
Paprastai derybų grupė turėtų pateikti ataskaitą visos sudėties komitetui. Jei šios ataskaitos 
neįmanoma parengti dėl laiko suvaržymų, apie derybų pažangą ir rezultatus turėtų būti 
informuoti bent šešėliniai pranešėjai, pirmininkas ir koordinatoriai.

Pakeitimas 8

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
70 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimai

3. Jeigu per derybas pasiekiamas 
kompromisas su Taryba po to, kai 
komitetas patvirtina pranešimą, bet kokiu 
atveju prieš balsuojant plenariniame 
posėdyje iš naujo konsultuojamasi su 
komitetu.

3. Jeigu per derybas pasiekiamas 
kompromisas su Taryba, nedelsiant 
informuojami atsakingo komiteto 
koordinatoriai ir atsakingas komitetas 
apsvarsto teisėkūros procedūra priimamo 
akto, dėl kurio susitarta, projektą.

Jei atsakingas komitetas pritaria 
teisėkūros procedūra priimamo akto 
projektui, jis pateikia jį svarstyti 
Parlamentui kaip pranešimą, kaip 
kompromisinius pakeitimus arba kaip 
pakeitimą, į kurį įtrauktas konsoliduotas 
tekstas.

Or. en

Pagrindimas

Komitetas bet kuriuo atveju apsvarsto pasiektą susitarimą. Oficialų sprendimą priima visos 
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sudėties komitetas. Remiantis įprasta praktika, projektas plenariniam posėdžiui teikiamas 
kaip pranešimas, kaip kompromisiniai pakeitimai arba kaip konsoliduotas tekstas.

Pakeitimas 9

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
70 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimai

3a. Kai teisėkūros procedūra priimamo 
akto projektas tikrinamas taikant darbo su 
susijusiais komitetais procedūrą, kuri 
nustatyta 50 straipsnyje, arba taikant 
bendrų komitetų posėdžių procedūrą, kuri 
nustatyta 51 straipsnyje, šie straipsniai 
taip pat taikomi sprendimui pradėti 
derybas ir vedant šias derybas. Jei tarp 
susijusių komitetų iškyla nesutarimų, šių 
derybų pradžios ir eigos būdus apibrėžia 
Komitetų pirmininkų sueigos 
pirmininkas, vadovaudamasis šiuose 
straipsniuose išdėstytais principais.

Or. en

Pagrindimas

Kai teisėkūros procedūra priimamo akto projektas tikrinamas taikant darbo su susijusiais 
komitetais procedūrą (50 straipsnis) arba bendrų komitetų posėdžių procedūrą 
(51 straipsnis), tuos pačius straipsnius tinkama taikyti teisėkūros deryboms pradėti ir vesti. 
Kadangi būtina skubiai spręsti bet kokius susijusių komitetų nesutarimus dėl šių straipsnių 
taikymo, Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui turėtų būti suteiktas įgaliojimas priimti 
sprendimą dėl tokais atvejais taikytinų priemonių.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Komitetų pirmininkų sueiga savo 2010 m. spalio 19 d. posėdyje surengė išsamų keitimąsi 
nuomonėmis dėl derybų įprastos teisėkūros procedūros metu. Politinių frakcijų generaliniai 
sekretoriai, atsižvelgdami į planuotą Pirmininkų sueigos diskusiją, pateikė pastabas ir parengė 
analizę. Pirmininkų sueiga iškėlė šį klausimą savo 2011 m. kovo 24 d. posėdyje. Pirmininkas 
J. Buzek savo balandžio 18 d. laiške informavo pirmininką C. Casini apie šio posėdžio 
rezultatus ir perdavė Sueigos sprendimą, pagal kurį Konstitucinių reikalų komitetas buvo 
paragintas persvarstyti Darbo tvarkos taisyklių 70 straipsnį siekiant, kad procedūros būtų 
veiksmingesnės, skaidresnės ir išsamesnės. Šis tikslas turėtų būti pasiektas įtraukus keletą 
esminių Derybų įprastos teisėkūros procedūros metu elgesio kodekso1 nuostatų į 
įpareigojančias Darbo tvarkos taisyklių dalis, ypač susijusias su:

– komiteto sprendimu įsitraukti į derybas,
– sprendimu dėl derybų grupės sudėties ir įgaliojimų,
– nuolatiniu derybų pažangos ir rezultatų ataskaitų, įskaitant dėl bet kokių pasiektų 

susitarimų, teikimu susijusiam komitetui,
– pakartotiniu konsultavimusi su komitetu dėl teksto, dėl kurio susitarta, prieš balsuojant 

plenariniame posėdyje.

Atsižvelgdamas į šį laišką, K. H. Lehne nusiuntė pirmininkui C. Casini savo rekomendacijas2

dėl geriausios Elgesio kodekso taikymo praktikos. Taip pat turėtų būti atsižvelgta į 
tarpinstitucinį kontekstą, ypač į bendrą EP, Tarybos ir Komisijos deklaraciją dėl praktinių 
bendro sprendimo procedūros taisyklių3.

Pernai rudenį pranešėjas pateikė komitetui darbo dokumentą ir pranešimo projektą.
Atsižvelgiant į diskusijas dėl šių dokumentų buvo rengiamos įvairios konsultacijos su 
Komitetų pirmininkų sueiga, su šešėliniais pranešėjais, taip pat politinių frakcijų viduje. 
Palaikant šiuos žvalgomojo pobūdžio ryšius buvo prisidėta prie metodo, kuris atspindėtas 
darbo dokumente ir pranešimo projekte, tikslinimo ir buvo persvarstytas minėtasis projektas.

Atvirumo ir demokratinės atskaitomybės principai sieja tarpinstitucinių derybų ir susitarimų 
per teisėkūros procedūras problemą ir atstovaujamosios demokratijos Europos lygmeniu 
klausimą4. Nuo pat parlamentinės demokratijos ištakų viešas diskusijų ir balsavimų pobūdis 
buvo siejamas su demokratine atskaitomybe: jei rinkėjai neturėtų galimybės sužinoti, ką 
kalbėjo jų išrinkti atstovai ir kaip jie balsavo, jie negalėtų jais pasitikėti per kitus rinkimus. 
Atsižvelgiant į tai, privalomų taisyklių taikymas per derybas teisėkūros procedūrų metu, 
kuriomis būtų skatinamas didesnis atvirumas ir, savo ruožtu, didesnė atskaitomybė, būtų 
žingsnis pirmyn stiprinant atstovaujamąją demokratiją Europos lygmeniu.

                                               
1 Darbo tvarkos taisyklių XXI priedas (2011 m. liepos mėn. leidimas).
2 Pridėtos prie 2011 m. spalio 14 d. darbo dokumento (PE 472.201v01-00).
3 OL C 145, 2007 6 30, p. 5.
4 Žr. Europos Sąjungos sutarties 10 str.: „Sąjungos veikla pagrįsta atstovaujamąja demokratija. [...] Sprendimai 
priimami kuo atviriau ir kiek įmanoma labiau juos priartinant prie piliečių“ ir SESV 15 str. 1 dalį: „Siekdamos 
skatinti tinkamą valdymą ir užtikrinti pilietinės visuomenės dalyvavimą, Sąjungos institucijos, įstaigos ir organai 
veikia kiek įmanoma gerbdami atvirumo principą“.
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Kita vertus, įgyvendinant šią reformą turėtų būti atsižvelgta į veiksmingumo reikalavimą, 
ypač į tai, kad susitarimų priėmimas per pirmąjį svarstymą pranašesnis, nes jis lengvesnis ir 
greitesnis negu per tris svarstymus. Kuriant naujas sudėtingas procedūras kiltų grėsmė šiam 
pranašumui. Taigi į privalomą Darbo tvarkos taisyklių dalį perkeliant jau galiojančias 
taisykles (kurios įtrauktos į Elgesio kodeksą ir į geriausią praktiką) turėtų būti rasta šių 
reikalavimų pusiausvyra. Todėl pranešėjas siūlo pakeitimus, kurie, viena vertus, atspindi šioje 
srityje jau galiojantį, nors ir neįpareigojantį, acquis ir, antra vertus, pagal kuriuos siekiama 
atsižvelgti į skaidrumo ir veiksmingumo reikalavimus.

Reformavus 70 straipsnį pirmiausia būtų išaiškintas teisinis Elgesio kodekso statusas. Per 
visas teisėkūros derybas turi būti paisoma įpareigojančių taisyklių, o šio neįpareigojančio 
kodekso vaidmuo – užtikrinti gaires ar orientavimą. Derybos turi būti vedamos atsižvelgiant į
kodekso nuostatas, tačiau tik jei kodeksas konkrečiu atveju neprieštarauja nė vienam 
įpareigojančiam straipsniui arba jei atsižvelgiant į politines aplinkybes ar laiko suvaržymus 
tinkama juo vadovautis.

Sprendimai pradėti teisėkūros derybas prieš tvirtinant pranešimą pirmajam svarstymui turėtų 
būti priimami atsižvelgiant į kiekvieną konkretų teisėkūros procedūros atvejį ir į savitą 
kiekvienos atskiros bylos pobūdį, be to, turi būti paisoma kodekse išdėstytų kriterijų. Tai 
reiškia, kad toks sprendimas turėtų būti politiškai motyvuotas atsižvelgiant, pvz., į:

– politinius prioritetus,
– tai, ar pasiūlymas yra neprieštaringo ar techninio pobūdžio,
– tai, ar padėtis skubi, ir (arba)
– tai, kaip atitinkamą bylą vertina konkreti ES pirmininkaujanti valstybė.

Į sprendimą turėtų būti įtraukti derybų įgaliojimai. Pernelyg griežta šių įgaliojimų apibrėžtis 
Darbo tvarkos taisyklėse neigiamai paveiktų lankstumą ir veiksmingumą. Kita vertus, Darbo 
tvarkos taisyklėse turėtų būti nurodyta, kokio pobūdžio gali būti įgaliojimai. Todėl turėtų būti 
pabrėžta, kad įgaliojimus gali sudaryti pakeitimų arba aiškiai apibrėžtų tikslų, prioritetų ar 
gairių rinkinys. Į sprendimą taip pat turėtų būti įtrauktos nuostatos dėl politiškai 
subalansuotos derybų grupės sudėties. Kadangi įgaliojimus tvirtina komitetas, grupei turėtų 
vadovauti visam komitetui nešališkai atstovaujantis asmuo, o ne asmuo, kuris galėtų būti 
laikomas konkrečios politinės frakcijos atstovu. Dėl šios priežasties grupei turėtų vadovauti 
pirmininkas, kuris galėtų deleguoti šią pareigą bet kuriam kitam grupės nariui (įskaitant 
pranešėją). Suprantama, pranešėjas visuomet turėtų būti derybų grupės narys.

Vis dėlto, komitetui svarstant oficialų sprendimą pradėti teisėkūros derybas, veiksmingumas 
ir lankstumas turėtų būti neatskiriami nuo skaidrumo. Todėl šie sprendimai turėtų būti 
išverčiami raštu, išplatinti visiems Parlamento nariams, perduoti Parlamento pirmininkui ir, 
priėmus juos komitete, paskelbti per mėnesinę sesiją. Skaidrumas taip pat turėtų būti 
užtikrinamas remiantis nuostata, pagal kurią derybų grupė turėtų nuolat atsiskaityti už derybų 
pažangą ir rezultatus atsakingam komitetui. Po kiekvieno trišalio susitikimo turimi projektai 
turėtų būti visuomet išplatinami. Paprastai derybų grupė turėtų pateikti ataskaitą visam 
komitetui. Jeigu šios ataskaitos neįmanoma laiku parengti dėl to, kad negali susirinkti visos 
sudėties komitetas, apie derybų pažangą ir rezultatus turėtų būti informuoti bent šešėliniai 
pranešėjai, pirmininkas ir koordinatoriai.
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Galimas Parlamento plenarinių posėdžių vaidmuo tvirtinant įgaliojimus ir sprendimus pradėti 
derybas buvo aptartas komitete atsižvelgiant į pranešėjo darbo dokumente ir pranešimo 
projekte išdėstytas alternatyvas. Tai labai sudėtingas klausimas. Būtų galima teigti, kad 
plenariniame posėdyje patvirtinus komiteto derybų įgaliojimus Parlamento pozicija įgytų 
daugiau svorio, be to, teoriškai taip jau ankstyvuoju etapu būtų užtikrintas visų narių 
dalyvavimas priimant sprendimus dėl teisėkūros bylų. Taigi bendroji taisyklė pateikti visų 
sprendimų projektus, į kuriuos būtų įtraukti derybų įgaliojimai, plenariniam posėdžiui ir jų 
tvirtinimas plenariniame posėdyje iš pirmo žvilgsnio galėtų būti grindžiama didesnio 
demokratinio teisėtumo siekiu. Vis dėlto esama ir nemažai trūkumų. Pasirinkus visapusišką 
automatišką dalyvavimą būtų rizikuojama, kad procedūra taps pernelyg sudėtinga ir kad taip 
bus pakenkta veiksmingumui ir santykinei spartai, kurie siejami su susitarimų priėmimu per 
pirmąjį svarstymą. Be to, jeigu tai taptų įprasta, svarbios bylos būtų nebepastebimos tarp 
daugybės kitų. Taip pat turėtų būti atsižvelgta į tai, kad pasirinkus šį sprendimą padidėtų EP 
lingvistų darbo krūvis. Todėl turėtų būti nustatytos procedūros, kurios atitiktų šiuos kriterijus:

– remiantis jomis būtų užtikrintas demokratinis teisėtumas,
– jos būtų ne tik lanksčios ir pragmatiškos, bet ir
– klasifikuojamos atsižvelgiant į teisėkūros bylų svarbą.

Atsižvelgdamas į šias pastabas, pranešėjas siūlo šias procedūras:

4 pakeitimas: pirma, turėtų būti pradėta taikyti procedūra, pagal kurią būtų užtikrintas visų
sprendimų pradėti derybas per pirmąjį svarstymą skaidrumas ir oficialus demokratinis 
teisėtumas, be to, ji neturėtų užimti daug laiko ir būtų pernelyg sudėtinga. Ši procedūra turėtų 
būti grindžiama racionalia prielaida qui tacet consentire, t. y. prielaida, kad tylėjimas reiškia 
sutikimą. (Ši prielaida jau numatyta pagal 211 straipsnį.)

5 pakeitimas: antra, turėtų būti sukurta spartesnė arba vadinamoji avarinio sustabdymo 
procedūra, pagal kurią galėtų būti rengiamas paprastas balsavimas dėl to, ar turėtų būti 
pradėtos derybos.

6 pakeitimas: trečia, turėtų būti užtikrinta, kad išskirtiniais ir politiškai svarbiais atvejais 
plenariniame posėdyje galėtų būti surengta išsami diskusija, pakeitimų teikimo ir balsavimo 
procedūra derybų įgaliojimų klausimu. Norint pradėti šią procedūrą, reikalinga įtakingų 
veikėjų – Pirmininkų sueigos arba mažiausiai dviejų politinių frakcijų, atstovaujančių 
trečdaliui visų Parlamento narių – intervencija.

Jeigu derybų metu pasiekiamas kompromisas su Taryba, apie tai nedelsiant informuojami 
komiteto koordinatoriai, kad politinės frakcijos sužinotų apie susitarimą, o per diskusiją 
komitete didžiausias dėmesys būtų skirtas pasiektam susitarimui. Tuomet projektus, dėl kurių 
susitarta, turėtų svarstyti atsakingas komitetas. Projektą, dėl kurio susitarta, turėtų patvirtinti 
visos sudėties atsakingasis komitetas. Tuomet komitetas turėtų pateikti jį svarstyti 
Parlamentui. Šių veiksmų pobūdis galėtų būti apibrėžtas konkrečiau, kadangi Parlamento 
patvirtintas projektas, dėl kurio susitarta, taps teisėkūros procedūra priimtu aktu. Todėl, 
remiantis nusistovėjusia praktika, turėtų būti teikiamas pranešimas, pasiūlymo 
kompromisiniai pakeitimai arba konsoliduotas tekstas, kurį sudarytų pasiūlymas ir priimti 
pakeitimai.
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Pagaliau, kai teisėkūros procedūra priimamo akto projektas tikrinamas taikant darbo su 
susijusiais komitetais procedūrą (50 straipsnis) arba bendrų komitetų posėdžių procedūrą 
(51 straipsnis), norint pradėti ir vesti teisėkūros derybas tinkama taikyti tuos pačius 
straipsnius. Kadangi būtina skubiai išspręsti bet kokį susijusių komitetų nesutarimą dėl šių 
straipsnių taikymo, Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui turėtų būti suteiktas įgaliojimas 
spręsti dėl šiais atvejais taikytinų priemonių.


