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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по икономически и 
парични въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да се даде по-голяма видимост 
на ЕССР като орган, който е отделен от 
своите конкретни членове, 
председателят на ЕССР следва да може 
да делегира на ръководителя на 
секретариата на ЕССР задачи, свързани 
с представителството на ЕССР пред 
трети лица.

(5) За да се даде по-голяма видимост 
на ЕССР като орган, който е отделен от 
своите конкретни членове, 
председателят на ЕССР следва да може 
да делегира на ръководителя на 
секретариата на ЕССР задачи, свързани 
с представителството на ЕССР пред 
трети лица, с изключение на участие в 
изслушвания и обсъждания при 
закрити врата в Европейския 
парламент, както и на участие в 
анкетна комисия съгласно член 226 
от ДФЕС и Решение 95/167/ЕО и при 
спазване на принципа на лоялно 
сътрудничество.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) В член 3, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № 1096/20106 на Съвета 
е предвидено ръководителят на 
секретариата на ЕССР да се назначава 
от ЕЦБ след консултации с Генералния 
съвет на ЕССР. За да се придаде по-
голямо значение на ролята, изпълнявана 
от ръководителя на секретариата на 
ЕССР, Генералният съвет на ЕССР 
следва да прецени, в дух на откритост и 
прозрачност, дали одобрените на този 
етап кандидати за длъжността 

(6) В член 3, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № 1096/20106 на Съвета 
е предвидено ръководителят на 
секретариата на ЕССР да се назначава 
от ЕЦБ след консултации с Генералния 
съвет на ЕССР. За да се придаде по-
голямо значение на ролята, изпълнявана 
от ръководителя на секретариата на 
ЕССР, Генералният съвет на ЕССР 
следва да прецени, в дух на откритост и 
прозрачност, дали одобрените на този 
етап кандидати за длъжността 
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ръководител на секретариата на ЕССР 
притежават необходимите качества и 
опит, за да ръководят секретариата на 
ЕССР. Генералният съвет следва да 
информира Европейския парламент и 
Съвета за процедурата по оценяване на 
кандидатите. Освен това задачите на 
ръководителя на секретариата на ЕССР 
следва да бъдат изяснени.

ръководител на секретариата на ЕССР 
притежават необходимите качества и 
опит, за да ръководят секретариата на 
ЕССР. Освен това следва да бъде 
гарантирана независимостта на 
ръководителя на секретариата на 
ЕССР и неговата ангажираност да 
действа независимо от инструкции 
от страна на публични или частни 
органи.  Генералният съвет следва да 
информира Европейския парламент и 
Съвета за процедурата по оценяване на 
кандидатите. Европейският 
парламент и Съветът следва да 
могат да поискат от Генералния 
съвет допълнителна информация. 
Процедурата по назначаване, 
предвидена в настоящия регламент, 
се прилага, без да се засяга крайната 
отговорност на ЕЦБ за назначаване 
на ръководителя на секретариата на 
ЕССР в съответствие с процедурата 
по консултиране, предвидена в член 3, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) 
1096/2010, докато този регламент не 
бъде преразгледан. Освен това задачите 
на ръководителя на секретариата на 
ЕССР следва да бъдат достатъчно 
обяснени и изяснени чрез списъка на 
задачите, включени в настоящия 
регламент, и следва да се избягва 
дублирането между задачите, 
изпълнявани от ЕЦБ, и задачите, 
изпълнявани от ЕССР.

__________________ __________________

6 Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета 
от 17 ноември 2010 г. за възлагане на 
Европейската централна банка на 
специфични задачи, свързани с 
дейността на Европейския съвет за 
системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., 
стр. 162).

6 Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета 
от 17 ноември 2010 г. за възлагане на 
Европейската централна банка на 
специфични задачи, свързани с 
дейността на Европейския съвет за 
системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., 
стр. 162).

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Подчертаването на ролята на 
ръководителя на секретариата на 
ЕССР налага в дългосрочен план да се 
извърши преглед на член 3, параграф 2 
от Регламент (ЕС) 1096/2010, за да се 
направи оценка на пригодността на 
настоящата процедура по 
назначаване, и по-специално да се 
обмисли възможността за 
предоставяне на Европейският 
парламент на право да одобрява 
назначаването на одобрените на този 
етап кандидати за длъжността на 
ръководител на секретариата на 
ЕССР.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Като се имат предвид
измененията в Споразумението за 
Европейското икономическо 
пространство (ЕИП)7, и по-специално 
приемането на Регламент (ЕС) №
1092/2010 от държавите — членки на 
ЕИП, член 9, параграф 5 от посочения 
регламент вече не е актуален и 
съответно следва да бъде заличен.

(8) С оглед на измененията в 
Споразумението за Европейското 
икономическо пространство (ЕИП)7, и 
по-специално приемането на Регламент 
(ЕС) № 1092/2010 от държавите —
членки на ЕИП, член 9, параграф 5 от 
посочения регламент следва да бъде 
изменен.

__________________ __________________

7 Решение на Съвместния комитет на 
ЕИП № 198/2016 от 30 септември 2016 
г. за изменение на приложение IX 
(Финансови услуги) към 
Споразумението за ЕИП [2017/275] (OВ 
L 46, 23.2.2017 г., стp. 1).

7 Решение на Съвместния комитет на 
ЕИП № 198/2016 от 30 септември 2016 
г. за изменение на приложение IX 
(Финансови услуги) към 
Споразумението за ЕИП [2017/275] (OВ 
L 46, 23.2.2017 г., стp. 1).

Изменение 5

Предложение за регламент
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Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Като се има предвид 
принципът на равенство между 
мъжете и жените, повече жени 
следва да бъдат наемани в 
институциите на Съюза и да бъдат 
включвани във вземането на техните 
решения, следователно органите на 
ЕССР следва да вземат предвид 
чувствителността към аспектите на 
пола.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В член 16, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) № 1092/2010 се изисква 
предупрежденията и препоръките на 
ЕССР да се изпращат на Съвета и на 
Комисията, а когато адресати са един 
или повече национални надзорни 
органи, и на ЕНО. С оглед укрепването 
на демократичния контрол и 
прозрачността тези предупреждения и 
препоръки следва да се предават също и 
на Европейския парламент и на ЕНО.

(10) В член 16, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) № 1092/2010 се изисква 
предупрежденията и препоръките на 
ЕССР да се изпращат на Съвета и на 
Комисията, а когато адресати са един 
или повече национални надзорни 
органи, и на ЕНО. С оглед укрепването 
на демократичния контрол и 
прозрачността тези предупреждения и 
препоръки следва незабавно да се 
предават също и на Европейския 
парламент и на ЕНО.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да се гарантира качеството и 
адекватността на становищата, 
препоръките и решенията на ЕССР, от 
Консултативния технически комитет и 
Консултативния научен комитет се 

(11) За да се гарантира качеството и 
адекватността на становищата, 
препоръките и решенията на ЕССР, от 
Консултативния технически комитет и 
Консултативния научен комитет се 
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очаква да се консултират със 
заинтересованите страни, когато 
това е целесъобразно, на ранен етап и в 
дух на откритост и прозрачност.

очаква да се консултират по 
целесъобразност със широк кръг 
заинтересовани лица, които 
представляват различни становища и 
интереси, на ранен етап и в дух на 
откритост и прозрачност. ЕССР следва 
надлежно да вземе под внимание 
резултатите от тези консултации.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а
Регламент (ЕС) № 1092/2010
Член 4 – параграф 2а

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. След консултация относно 
назначаването на ръководител на 
секретариата на ЕССР в съответствие с 
член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 1096/2010 на Съвета*, Генералният 
съвет, посредством открита и прозрачна 
процедура, преценява дали одобрените 
на този етап кандидати за длъжността 
ръководител на секретариата на ЕССР 
притежават необходимите качества и 
опит, за да ръководят дейността на 
секретариата на ЕССР. Генералният 
съвет уведомява Европейския 
парламент и Съвета за процедурата на 
консултация.

2a. След консултация относно 
назначаването на ръководител на 
секретариата на ЕССР в съответствие с 
член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 1096/2010 на Съвета*, Генералният 
съвет, посредством открита и прозрачна 
процедура, преценява дали одобрените 
на този етап кандидати за длъжността 
ръководител на секретариата на ЕССР 
притежават необходимите качества, 
независимост и опит, за да ръководят 
дейността на секретариата на ЕССР. 
Генералният съвет уведомява по 
подходящ начин Европейския 
парламент и Съвета за процедурата на
оценяване и консултация. 
Европейският парламент и Съветът 
могат да поискат от Генералния 
съвет допълнителна информация.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б а (нова)
Регламент (ЕС) № 1092/2010
Член 4 – параграф 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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ба) вмъква се следният параграф:

„4а. Равенството между половете 
се взема предвид при обучението в 
органите на ЕССР.“

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Регламент (ЕО) № 1092/2010.
Член 5 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Председателят представлява 
ЕССР пред трети лица. Председателят 
може да делегира задачи, свързани с 
представителството на ЕССР пред трети 
лица, на ръководителя на секретариата.;

8. Председателят представлява 
ЕССР пред трети лица. Председателят 
може да делегира задачи, свързани с 
представителството на ЕССР пред трети 
лица, на ръководителя на секретариата, 
с изключение на задачите, определени 
в член 19, параграфи 1, 4 и 5.;

Обосновка

Тези задачи се отнасят до участието в изслушвания и обсъждания при закрити врата 
в Европейския парламент, на които следва да може да присъства единствено 
председателят, за да може ЕССР да се представляват на подходящо равнище.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 1092/2010
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В член 9 параграф 5 се заличава. (4) Член 9 се изменя, както следва:

a) параграф 5 се заменя със 
следния текст:

„5. В работата на ЕССР могат да 
участват представители на високо 
равнище на компетентните органи 
от трети държави, но тяхното 
участие е строго ограничено до 
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въпроси, които са от особено 
значение за тези държави. ЕССР 
може да установи правила, 
определящи по-специално 
естеството, обхвата и процедурните 
аспекти на участието на тези трети 
държави в работата на ЕССР. В тези 
правила може да се предвиди участие 
на техен представител като 
наблюдател в Генералния съвет в 
конкретни случаи, когато се 
разглеждат единствено въпроси от 
значение за тези държави, като се 
изключват всички случаи, в които би 
могло да се обсъжда състоянието на 
отделни финансови институции или 
държави членки.“

Обосновка

С оглед на приемането на Регламента за ЕССР в ЕИП конкретното позоваване на 
държавите от ЕИП вече не е релевантно. Въпреки това възможността за участие на 
представители на високо равнище на трети държави в работата на ЕССР следва да 
бъде запазена, за да се даде възможност за надзорно сътрудничество отвъд 
границите на Съюза.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б (нова)
Регламент (ЕС) 1092/2010
Член 9 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) добавя се следният параграф:

„6а. Чрез дерогация от параграф 6 
председателят на ЕССР може да 
реши да проведе публично заседание, 
при условие че се спазват 
приложимите изисквания за 
поверителност, и по начин, който не 
позволява да бъдат идентифицирани 
отделните институции.“
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква а
Регламент (ЕС) № 1092/2010
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато е целесъобразно, 
Консултативният научен комитет 
организира консултации със 
заинтересованите лица на ранен етап 
и в дух на откритост и прозрачност, като 
отчита изискването за поверителност.“

5. Когато е целесъобразно, 
Консултативният научен комитет 
организира консултации със широк кръг 
заинтересовани лица, които 
представляват различни становища и 
интереси, на ранен етап и в дух на 
откритост и прозрачност, като отчита 
изискването за поверителност.“

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова)
Регламент (ЕС) 1092/2010
Член 19 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) В член 19 се добавя следният 
параграф:

„5а. ЕССР отговаря устно или 
писмено на въпроси, които са му 
зададени от Европейския парламент 
или от Съвета. Той отговаря 
незабавно на тези въпроси и във всеки 
случай в срок от пет седмици от 
датата на предаването им на ЕССР.“
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