
Europos Parlamentas
2014-2019

PRIIMTI TEKSTAI

P8_TA(2019)0374

Europos priežiūros institucijos ir finansų rinkos ***I
2019 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos 
bankininkystės institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos 
priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), Reglamentas 
(ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos 
rizikos kapitalo fondų, Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo 
fondų, Reglamento (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) 
2015/760 dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų, Reglamentas (ES) 2016/1011 dėl 
indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir 
finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, 
Reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai 
popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir 
Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų 
finansavimui prevencijos (COM(2018)0646 – C8-0409/2018 – 2017/0230(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2018)0646),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 114 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0409/2018),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Švedijos Riksdago pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog 
teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

– atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 11 d.1 ir 2018 m. gruodžio 7 d.2 Europos Centrinio 
Banko nuomones,
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– atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 15 d.1 ir 2018 m. gruodžio 12 d.2 Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komiteto nuomones,

– atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. balandžio 1 d. laišku Tarybos 
atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir į Biudžeto 
komiteto nuomonę (A8-0013/2019),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.
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Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, 
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/…, kuriuo iš 
dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros 
institucija (Europos bankininkystės institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo 
įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų 
institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros 
institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), Reglamentas (ES) 
Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) 2016/1011 dėl indeksų, 
kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse 
sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, ir Reglamentas 
(ES) 2015/847 dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį 
teisės aktą, Reglamentą (ES) 2019/2175.)


