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Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wniosku 

Komisji dotyczącego odnowienia kadencji przewodniczącego Jednolitej Rady ds. 
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(Zatwierdzenie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie odnowienia 

kadencji przewodniczącego Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej 

Likwidacji (N8-0092/2017), 

– uwzględniając art. 56 ust. 6 akapit trzeci i art. 56 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiającego 

jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 

instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego 

mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu 

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 

nr 1093/20101,  

– uwzględniając art. 122a swojego Regulamin, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0393/2017), 

A. mając na uwadze, że w dniu 19 grudnia 2014 r. Rada mianowała Elke König 

przewodniczącą Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji 

(SRB) na okres trzech lat, począwszy od dnia 23 grudnia 2014 r.2; 

B. mając na uwadze, że zgodnie z art. 56 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 kadencja 

pierwszego przewodniczącego Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej 

Likwidacji może zostać przedłużona jednokrotnie na okres pięciu lat; 

                                                 
1  Dz.U. L 225 z 30.7.2014, s. 1. 
2  Dz.U. L 367 z 23.12.2014, s. 97. 



 

 

C. mając na uwadze, że w dniu 29 listopada 2017 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący 

odnowienia kadencji E. König, przewodniczącej Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i 

Uporządkowanej Likwidacji, i przekazała ten wniosek Parlamentowi; 

D. mając na uwadze, że Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego 

przystąpiła następnie do oceny kwalifikacji kandydatki na przewodniczącą SRB, w 

szczególności pod kątem wymogów, o których mowa w art. 56 ust. 4 rozporządzenia 

(UE) nr 806/2014;  

E. mając na uwadze, że w dniu 4 grudnia 2017 r. na forum komisji odbyło się 

przesłuchanie E. König, podczas którego wygłosiła ona oświadczenie wstępne, 

a następnie udzieliła odpowiedzi na pytania członków komisji; 

1. zatwierdza wniosek Komisji dotyczący odnowienia kadencji Elke König, 

przewodniczącej Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie 

Europejskiej, Radzie, Komisji a także rządom państw członkowskich. 

 

 


