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Projekts Eiropas Parlamenta lēmumam par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 
2019. gada 30. janvāra deleģēto regulu, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) 2015/2365 attiecībā uz to struktūru sarakstu, kurām piemēro atbrīvojumu
(C(2019)00794 – 2019/2547(DEA))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2019)00794),

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 30. janvāra vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka 
Parlaments neizteiks iebildumus pret deleģēto regulu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas 2019. gada 21. februāra vēstuli 
Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regulu (ES) 
2015/2365 par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību, 
un jo īpaši tās 2. panta 4. punktu un 30. panta 5. punktu1,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ieteikumu lēmumam,

– ņemot vērā Reglamenta 105. panta 6. punktu,

A. tā kā deleģētajā aktā ir iekļauti svarīgi grozījumi, lai nodrošinātu, ka Apvienotās 
Karalistes centrālā banka un publiskās struktūras, kuru pienākumos ir valsts parāda 
pārvaldība vai kuras tajā iesaistās, tiks atbrīvotas no Regulas (ES) 2015/2365 4. pantā 
noteiktā ziņošanas pienākuma un 15. pantā noteiktajām atkalizmantošanas 
pārredzamības prasībām;

B. tā kā Parlaments atzīst šā akta ātras pieņemšanas nozīmi, lai nodrošinātu Eiropas 
Savienības gatavību gadījumā, ja Apvienotā Karaliste izstājas no Savienības bez 
izstāšanās līguma,

1. paziņo, ka neizsaka iebildumus pret minēto deleģēto regulu;

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

1 OV L 337, 23.12.2015., 1. lpp.


