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Grozījums Nr. 47
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību
un jo īpaši tā 3. panta 3. punktu un 
Līgumu par Eiropas Savienības darbību un 
jo īpaši tā 114. pantu,

Or. en

Grozījums Nr. 48
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Attiecīgo valstu parlamentu 
kompetentajām komitejām vajadzētu būt 
tiesībām pēc iesaistīto dalībvalstu 
parlamentu pieprasījuma iztaujāt vienu 
Valdes uzraudzības valdes locekli, 
piedaloties arī valsts kompetentajai 
iestādei.

Or. fr

Grozījums Nr. 49
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
26. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Lai vajadzības gadījumā nodrošinātu 
ātru noregulējuma darbību, Valdei, 
sadarbojoties ar attiecīgo kompetento 
iestādi vai ECB, būtu cieši jāuzrauga 
attiecīgo iestāžu situācija un šo iestāžu 
atbilstība kādam no šajā ziņā veicamajiem 
agrīnas intervences pasākumiem.

(26) Lai vajadzības gadījumā nodrošinātu 
ātru noregulējuma procedūras sākšanu, 
Valdei, sadarbojoties ar attiecīgo 
kompetento iestādi vai ECB, būtu cieši 
jāuzrauga attiecīgo iestāžu situācija un šo 
iestāžu atbilstība kādam no šajā ziņā 
veicamajiem agrīnas intervences 
pasākumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 50
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai mazinātu traucējumus finanšu 
tirgos un ekonomikā, noregulējuma process 
būtu jāīsteno īsā laikposmā. Komisijai visā 
noregulējuma procedūrā būtu jābūt 
piekļuvei visai informācijai, ko tā uzskata 
par svarīgu, lai noregulējuma procesā 
pieņemtu informētu lēmumu. Ja Komisija 
nolemj sākt iestādes noregulējumu, Valdei 
būtu nekavējoties jāpieņem noregulējuma 
shēma, ar ko nosaka konkrētus noteikumus 
par noregulējuma instrumentiem un 
pilnvarām un jebkuru finansēšanas 
mehānismu izmantošanu.

(27) Lai mazinātu traucējumus finanšu 
tirgos un ekonomikā, noregulējuma process 
būtu jāīsteno ļoti īsā laikposmā. Komisijai 
visā noregulējuma procedūrā būtu jābūt 
piekļuvei visai informācijai, ko tā uzskata 
par svarīgu, lai noregulējuma procesā 
pieņemtu informētu lēmumu. Ja Komisija 
nolemj sākt iestādes noregulējumu, Valdei 
būtu nekavējoties jāpieņem noregulējuma 
shēma, ar ko nosaka konkrētus noteikumus 
par noregulējuma instrumentiem un 
pilnvarām un jebkuru finansēšanas 
mehānismu izmantošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 51
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
28. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Maksātnespējīgas iestādes likvidācija 
saskaņā ar parasto maksātnespējas 
procedūru varētu apdraudēt finanšu 
stabilitāti, pārtraukt būtisku pakalpojumu 
sniegšanu un ietekmēt noguldītāju 
aizsardzību. Šādā gadījumā noregulējuma 
instrumentu piemērošana ir vispārības 
interesēs. Tāpēc ar noregulējumu būtu 
jāsasniedz šādi mērķi: nodrošināt būtisku 
pakalpojumu nepārtrauktību, saglabāt 
finanšu sistēmas stabilitāti, samazināt 
pārmērīgu risku uzņemšanos, iespējami 
samazināt paļaušanos uz publiskā sektora 
finansiālo atbalstu maksātnespējīgām 
iestādēm un aizsargāt noguldītājus.

(28) Maksātnespējīgas iestādes likvidācija 
saskaņā ar parasto maksātnespējas 
procedūru varētu apdraudēt finanšu 
stabilitāti, pārtraukt būtisku pakalpojumu 
sniegšanu un ietekmēt noguldītāju 
aizsardzību. Šādā gadījumā noregulējuma 
instrumentu piemērošana ir vispārības 
interesēs. Tāpēc ar noregulējumu būtu 
jāsasniedz šādi mērķi: nodrošināt būtisku 
pakalpojumu nepārtrauktību, saglabāt 
finanšu sistēmas stabilitāti, samazināt 
pārmērīgu risku uzņemšanos, iespējami 
samazināt paļaušanos uz publiskā sektora 
finansiālo atbalstu maksātnespējīgām 
iestādēm, aizsargāt noguldītājus un sekmēt 
ilgtspējīgu un līdzsvarotu ekonomisko 
izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Tomēr vienmēr būtu jāapsver iespēja 
maksātnespējīgu iestādi likvidēt saskaņā ar 
parasto maksātnespējas procedūru, pirms 
tiek pieņemts lēmums par tās saglabāšanu, 
nepārtraucot tās darbību. Maksātnespējīga 
iestāde būtu jāsaglabā, nepārtraucot tās 
darbību, finansiālas stabilitātes nolūkā un 
pēc iespējas lielākā mērā izmantojot 
privātus līdzekļus. To var panākt, pārdodot 
iestādi vai apvienojot ar citu pircēju no 
privātā sektora, vai arī norakstot iestādes 
saistības vai konvertējot tās parādu pašu 
kapitālā, lai veiktu rekapitalizāciju.

(29) Tomēr vienmēr būtu jāapsver iespēja 
maksātnespējīgu iestādi likvidēt saskaņā ar 
parasto maksātnespējas procedūru, pirms 
tiek pieņemts lēmums par tās saglabāšanu, 
nepārtraucot tās darbību. Maksātnespējīgu 
iestādi var saglabāt, nepārtraucot tās 
darbību, finansiālas stabilitātes nolūkā un 
izmantojot privātus līdzekļus. To var 
panākt, pārdodot iestādi vai apvienojot ar 
citu pircēju no privātā sektora, vai arī 
norakstot iestādes saistības vai konvertējot 
tās parādu pašu kapitālā, lai veiktu 
rekapitalizāciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 53
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Pašreizējo ekonomisko krīzi lielā 
mērā radīja finanšu sektors, kura daži 
dalībnieki bija kļuvuši pārāk lieli, lai 
bankrotētu, un bija jāsanē, izmantojot 
publiskos līdzekļus. Pretēji jebkādai tirgus 
ekonomikas loģikai zaudējumi tika 
kolektivizēti un peļņa privatizēta. Finanšu 
institūciju galvenais uzdevums ir 
uzkrājumus padarīt par produktīviem 
ieguldījumiem, un finanšu sektora 
darbība būtu jāaprobežo ar tā 
pamatuzdevumiem. Līdz ar to iestādēm, 
kuras ir kļuvušas tik lielas un tik 
savstarpēji saistītas, ka var radīt 
sistēmisku risku atsevišķu dalībvalstu vai 
visas Eiropas Savienība ekonomikas 
darbībai, būtu jāpiemēro noregulējums, 
izmantojot attiecīgos instrumentus, jo šāds 
solis ilgtermiņā radīs līdzsvarotāku un 
ilgtspējīgāku izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Akcionāru un kreditoru tiesību 
ierobežojumi būtu jānosaka atbilstīgi 
Pamattiesību hartas 52. pantam. Tāpēc
noregulējuma instrumenti būtu jāpiemēro 
tikai tām iestādēm, kuras kļūst 

(31) Noregulējuma instrumenti būtu 
jāpiemēro iestādēm, kuras kļūst 
maksātnespējīgas, vai iestādēm, kuras ir 
sasniegušas kritisko lielumu — un arī 
tikai tad, kad vispārības interešu vārdā ir
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maksātnespējīgas vai, domājams, kļūs 
maksātnespējīgas, un tikai tad, ja tas ir 
nepieciešams, lai sasniegtu mērķi par 
finanšu stabilitātes nodrošināšanu 
vispārības interesēs. Jo īpaši, 
noregulējuma instrumenti būtu jāpiemēro 
tad, ja iestādi nevar likvidēt saskaņā ar 
parasto maksātnespējas procedūru, 
nedestabilizējot finanšu sistēmu, un ir 
nepieciešami pasākumi, lai nodrošinātu 
sistēmiski svarīgu funkciju ātru nodošanu 
un turpināmību, un ja nav pamatotu izredžu 
rast alternatīvu privātu risinājumu, tostarp 
iespējas, ka esošie akcionāri vai trešā 
persona palielinātu kapitālu pietiekamā 
apjomā, lai pilnībā atjaunotu iestādes 
dzīvotspēju.

jāsasniedz finanšu stabilitātes un 
ilgtspējīgas un līdzsvarotas ekonomiskās 
izaugsmes mērķis.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Īpašumtiesību aizskārumiem 
nevajadzētu būt nesamērīgiem. Tā rezultātā 
skartajiem akcionāriem un kreditoriem 
nevajadzētu rasties lielākiem zaudējumiem 
nekā tiem, kas būtu radušies, ja iestāde 
būtu likvidēta laikā, kad pieņemts lēmums 
par noregulējumu. Ja noregulējamās 
iestādes aktīvi tiek daļēji pārvesti privātam 
pircējam vai pagaidu iestādei, 
noregulējamās iestādes atlikusī daļa būtu 
jālikvidē saskaņā ar parasto 
maksātnespējas procedūru. Lai aizsargātu 
likvidējamās iestādes esošos akcionārus un 
kreditorus likvidācijas procesā, tiem 
vajadzētu būt tiesībām saņemt savu 
prasījumu atmaksājuma summu, kas nav 
mazāka par summu, kuru tie saskaņā ar 
aplēsēm būtu atguvuši, ja visa iestāde būtu 

(32) Īpašumtiesību aizskārumiem 
nevajadzētu būt nesamērīgiem un, tos 
īstenojot, vienmēr ir jāaizsargā vispārējās 
sabiedrības intereses. Tā rezultātā 
skartajiem akcionāriem un kreditoriem 
nevajadzētu rasties lielākiem zaudējumiem 
nekā tiem, kas būtu radušies, ja iestāde 
būtu likvidēta laikā, kad pieņemts lēmums 
par noregulējumu. Ja noregulējamās 
iestādes aktīvi tiek daļēji pārvesti privātam 
pircējam vai pagaidu iestādei, 
noregulējamās iestādes atlikusī daļa būtu 
jālikvidē saskaņā ar parasto 
maksātnespējas procedūru. Lai aizsargātu 
likvidējamās iestādes esošos akcionārus un 
kreditorus likvidācijas procesā, tiem 
vajadzētu būt tiesībām saņemt savu 
prasījumu atmaksājuma summu, kas nav 
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tikusi likvidēta saskaņā ar parasto 
maksātnespējas procedūru.

mazāka par summu, kuru tie saskaņā ar 
aplēsēm būtu atguvuši, ja visa iestāde būtu 
tikusi likvidēta saskaņā ar parasto 
maksātnespējas procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Komisijai būtu jānodrošina 
noregulējuma darbības satvars, kas 
jāizmanto atkarībā no konkrētās lietas 
apstākļiem, un būtu jāspēj paredzēt visu 
nepieciešamo noregulējuma instrumentu 
izmantošanu. Minētā skaidri noteiktā un 
precīzā satvara ietvaros Valdei būtu 
jāizlemj par konkrētu noregulējuma shēmu. 
Attiecīgajiem noregulējuma instrumentiem 
būtu jāietver uzņēmuma pārdošanas 
instruments, pagaidu iestādes instruments, 
iekšējās rekapitalizācijas instruments un 
aktīvu nodalīšanas instruments, kuri ir arī 
noteikti Direktīvā [ ]. Minētajam satvaram 
būtu arī jāietver iespēja novērtēt, vai pastāv 
nosacījumi kapitāla instrumentu 
norakstīšanai un konvertācijai.

(36) Komisijai, pamatojoties uz Valdes 
sagatavotiem noregulējuma plānu 
projektiem, būtu jānodrošina noregulējuma 
darbības satvars, kas jāizmanto atkarībā no 
konkrētās lietas apstākļiem, un būtu jāspēj 
paredzēt visu nepieciešamo noregulējuma 
instrumentu izmantošanu. Minētā skaidri 
noteiktā un precīzā satvara ietvaros Valdei 
būtu ātri un efektīvi jāizlemj par konkrētu 
noregulējuma shēmu. Attiecīgajiem 
noregulējuma instrumentiem būtu jāietver 
uzņēmuma pārdošanas instruments, 
pagaidu iestādes instruments, iekšējās 
rekapitalizācijas instruments un aktīvu 
nodalīšanas instruments, kuri ir arī noteikti 
Direktīvā [ ]. Minētajam satvaram būtu arī 
jāietver iespēja novērtēt, vai pastāv 
nosacījumi kapitāla instrumentu 
norakstīšanai un konvertācijai.

Or. fr

Grozījums Nr. 57
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
39. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Ar efektīvu noregulējuma satvaru būtu 
pēc iespējas jānovērš tas, ka 
maksātnespējīgas iestādes noregulējuma 
izmaksas sedz nodokļu maksātāji. Tam 
būtu arī jānodrošina, ka arī lielas sistēmiski 
nozīmīgas iestādes var noregulēt, 
neapdraudot finanšu stabilitāti. Šo mērķi 
panāk ar iekšējas rekapitalizācijas 
instrumentu, attiecinot uz konkrētās 
vienības akcionāriem un kreditoriem 
pienācīgu zaudējumu apmēru un liekot 
tiem segt atbilstīgu daļu no šīm izmaksām. 
Šajā nolūkā Finanšu stabilitātes padome 
ieteica noregulējuma sistēmā ietvert likumā 
noteiktās pilnvaras norakstīt parādu kā 
papildu iespēju apvienojumā ar citiem 
noregulējuma instrumentiem.

(39) Ar ātru un efektīvu noregulējuma 
satvaru būtu pēc iespējas jānovērš tas, ka 
maksātnespējīgas iestādes noregulējuma 
izmaksas sedz nodokļu maksātāji. Tam 
būtu arī jānodrošina, ka arī lielas sistēmiski 
nozīmīgas iestādes var noregulēt, 
neapdraudot finanšu stabilitāti. Šo mērķi 
panāk ar iekšējas rekapitalizācijas 
instrumentu, attiecinot uz konkrētās 
vienības akcionāriem un kreditoriem 
pienācīgu zaudējumu apmēru un liekot 
tiem segt atbilstīgu daļu no šīm izmaksām. 
Šajā nolūkā Finanšu stabilitātes padome 
ieteica noregulējuma sistēmā ietvert likumā 
noteiktās pilnvaras norakstīt parādu kā 
papildu iespēju apvienojumā ar citiem 
noregulējuma instrumentiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 58
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Noregulējuma plānā tiek paredzētas 
noregulējuma darbības, kuras Komisija un 
Valde var veikt, ja vienība, kas minēta 
2. pantā, vai grupa atbilst noregulējuma 
veikšanas nosacījumiem. Noregulējuma 
plānā ņem vērā dažādus scenārijus, tostarp 
to, ka maksātnespējas gadījums var būt ļoti 
specifisks vai ka tas var notikt plašāka 
mēroga finansiālās nestabilitātes vai 
sistēmas mēroga atgadījumu laikā. 
Noregulējuma plānā netiek paredzēts 
nekāds ārkārtas finansiālais atbalsts no 
publiskā sektora līdzekļiem papildus 
saskaņā ar šo regulu izveidotajam fondam.

4. Noregulējuma plānā tiek paredzētas 
noregulējuma darbības, kuras Komisija un 
Valde var veikt, ja vienība, kas minēta 
2. pantā, vai grupa atbilst noregulējuma 
veikšanas nosacījumiem. Noregulējuma 
plānā ņem vērā dažādus scenārijus, tostarp 
to, ka maksātnespējas gadījums var būt ļoti 
specifisks vai ka tas var notikt plašāka 
mēroga finansiālās nestabilitātes vai 
sistēmas mēroga atgadījumu laikā. 
Noregulējuma plānā netiek paredzēts 
nekāds ārkārtas finansiālais atbalsts no 
publiskā sektora līdzekļiem papildus 
saskaņā ar šo regulu izveidotajam fondam. 
Ja to nevar nodrošināt, jo kāda vienība ir 
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sasniegusi kritisko lielumu vai var to 
sasniegt, Valde nodrošina, lai vienība 
attiecīgi pielāgotu savu uzņēmējdarbības 
stratēģiju tā, lai maksātnespējas vai krīzes 
gadījumā var panākt saprātīgu 
noregulējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izstrādājot 2. pantā minēto vienību 
noregulējuma plānu, Valde novērtē, cik 
lielā mērā vienību ir iespējams noregulēt 
saskaņā ar šo regulu. Vienību uzskata par 
noregulējamu, ja noregulējuma iestādei tas 
ir paveicams un ja ir ticams, ka to var vai 
nu likvidēt saskaņā ar parastajām 
maksātnespējas procedūrām, vai noregulēt, 
piemērojot tai dažādus noregulējuma 
instrumentus un pilnvaras tā, lai tam 
nebūtu būtiska negatīva ietekme uz tās 
dalībvalsts, kurā vienība atrodas, vai citu 
dalībvalstu, vai Savienības finanšu 
sistēmām, tostarp plašākas finansiālās 
nestabilitātes vai sistēmiska notikuma 
apstākļos, un ar mērķi nodrošināt vienības 
kritiski svarīgo funkciju nepārtrauktību.

2. Izstrādājot 2. pantā minēto vienību 
noregulējuma plānu, Valde novērtē, cik 
lielā mērā vienību ir iespējams noregulēt 
saskaņā ar šo regulu. Vienību uzskata par 
noregulējamu, ja noregulējuma iestādei tas 
ir paveicams un ja ir ticams, ka to var vai 
nu likvidēt saskaņā ar parastajām 
maksātnespējas procedūrām, vai noregulēt, 
piemērojot tai dažādus noregulējuma 
instrumentus un pilnvaras tā, lai tam 
nebūtu būtiska negatīva ietekme uz tās 
dalībvalsts, kurā vienība atrodas, vai citu 
dalībvalstu, vai Savienības finanšu 
sistēmām, tostarp plašākas finansiālās 
nestabilitātes vai sistēmiska notikuma 
apstākļos, un ar mērķi nodrošināt vienības 
kritiski svarīgo funkciju nepārtrauktību. 
Vienības, kas ir sasniegušas kritisko 
lielumu un kurām nevar piemērot 
noregulējumu, izmantojot 19. pantā 
minētos šā brīža instrumentus, attiecīgi 
reorganizē. Šajā gadījumā īpašumtiesības 
pakārto vispārības interesēm.

Or. en
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Grozījums Nr. 60
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) garantēt kritiski svarīgo funkciju 
nepārtrauktību;

a) garantēt banku pakalpojumu 
pamatfunkciju nepārtrauktību;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) veicināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu 
ekonomisko izaugsmi:

Or. en

Pamatojums

Bankas, kas ir pārāk lielas, lai bankrotētu, var palielināt ekonomisko nestabilitāti krīzes 
laikā. Līdz ar to ir saprotams, kāpēc tādu banku radītās problēmas, kas ir sasniegušas 
kritisko lielumu, ir lielākas par to ekonomisko izdevīgumu.

Grozījums Nr. 62
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Tiecoties īstenot minētos mērķus, 
Komisija un Valde cenšas izvairīties no 
nevajadzīgas vērtības iznīcināšanas un 
līdz minimumam samazināt noregulējuma 

Tiecoties īstenot minētos mērķus, Komisija 
un Valde cenšas samazināt noregulējuma 
izmaksas un rīkojas, ievērojot vispārības, 
nevis akcionāru un kreditoru intereses.
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izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
16. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja visi 2. punktā minētie nosacījumi ir 
izpildīti, Valde iesaka Komisijai veikt 
vienības noregulējumu. Ieteikumā iekļauj 
vismaz šādus elementus:

5. Ja viens no 2. punktā minētajiem 
nosacījumiem ir izpildīts, Valde iesaka 
Komisijai veikt vienības noregulējumu. 
Ieteikumā iekļauj vismaz šādus elementus:

Or. en

Grozījums Nr. 64
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkta nolūkos uzskatāms, 
ka vienība, kas minēta 2. pantā, vai grupa 
vairs nav dzīvotspējīga tikai, ja ir izpildīti 
abi šie nosacījumi:

2. Šā panta 1. punkta nolūkos uzskatāms, 
ka vienība, kas minēta 2. pantā, vai grupa 
vairs nav dzīvotspējīga, ja ir izpildīts viens 
no šiem nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 65
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
41. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Valde mutiski vai rakstveidā atbild uz 
jautājumiem, ko tai ir adresējis Eiropas 
Parlaments vai Padome, ievērojot savas 
iekšējās procedūras, jebkuras iesaistītās 
dalībvalsts, kuras valūta nav euro, 
pārstāvju klātbūtnē.

6. Valde mutiski vai rakstveidā atbild uz 
jautājumiem, ko tai ir adresējis Eiropas 
Parlaments vai Padome, ievērojot savas 
iekšējās procedūras, jebkuras iesaistītās 
dalībvalsts, kuras valūta nav euro, 
pārstāvju klātbūtnē. Valde saprātīgā 
termiņā sniedz atbildes uz sev adresētiem 
jautājumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 66
Andrew Duff

Regulas priekšlikums
41. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Pēc pieprasījuma izpilddirektors veic 
konfidenciālas mutiskas pārrunas aiz 
slēgtām durvīm ar Eiropas Parlamenta 
kompetento komiteju priekšsēdētājiem un 
priekšsēdētāja vietniekiem, ja šādas 
diskusijas ir nepieciešamas Līgumā 
noteikto Eiropas Parlamenta pilnvaru 
īstenošanai. Eiropas Parlaments un Valde 
noslēdz nolīgumu par šādu diskusiju 
organizēšanas detalizētu kārtību, lai 
nodrošinātu pilnīgu konfidencialitāti 
atbilstoši konfidencialitātes pienākumiem, 
kas ECB kā kompetentajai iestādei uzlikti 
saskaņā ar attiecīgajiem Savienības tiesību 
aktiem.

7. Pēc pieprasījuma izpilddirektors veic 
konfidenciālas mutiskas pārrunas aiz 
slēgtām durvīm ar Eiropas Parlamenta 
kompetento komiteju priekšsēdētājiem un 
koordinatoriem, ja šādas diskusijas ir 
nepieciešamas Līgumā noteikto Eiropas 
Parlamenta pilnvaru īstenošanai. Eiropas 
Parlaments un Valde noslēdz nolīgumu par 
šādu diskusiju organizēšanas detalizētu 
kārtību, lai nodrošinātu pilnīgu 
konfidencialitāti atbilstoši 
konfidencialitātes pienākumiem, kas ECB 
kā kompetentajai iestādei uzlikti saskaņā ar 
attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Andrew Duff
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Regulas priekšlikums
42. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Valde nosūta savu gada ziņojumu 
iesaistīto valstu parlamentiem. Valstu 
parlamenti var iesniegt Valdei pamatotas 
piezīmes par šo ziņojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Andrew Duff

Regulas priekšlikums
51. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valdes sanāksmes izpildsesijā sasauc 
izpilddirektors pēc savas iniciatīvas vai 
pēc divu locekļu pieprasījuma, un tās 
vada izpilddirektors. Valde var aicināt 
izpildsesijā piedalīties novērotājus ad hoc 
kārtībā.

Valde var aicināt izpildsesijā piedalīties 
novērotājus ad hoc kārtībā.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
52. pants– 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izpilddirektoru un izpilddirektora 
vietnieku ieceļ, pamatojoties uz 
sasniegumiem, prasmēm, zināšanām banku 
un finanšu jautājumos, pieredzi saistībā ar 
finanšu uzraudzību un regulāciju.

4. Izpilddirektoru un izpilddirektora 
vietnieku ieceļ, pamatojoties uz 
sasniegumiem, prasmēm, zināšanām banku 
un finanšu jautājumos, pieredzi saistībā ar 
finanšu uzraudzību un regulāciju. 
Kandidatūras arī ir jāizvēlas, pēc iespējas 
ievērojot vīriešu un sieviešu paritātes 
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principu.

Or. fr

Grozījums Nr. 70
Andrew Duff

Regulas priekšlikums
52. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pēc Valdes uzklausīšanas plenārsesijā 
Komisija iesniedz Padomei priekšlikumu 
kandidātiem iecelšanai izpilddirektora un 
izpilddirektora vietnieka amatā. Padome 
ieceļ izpilddirektoru un izpilddirektora 
vietnieku pēc Eiropas Parlamenta 
uzklausīšanas.

5. Pēc Valdes uzklausīšanas plenārsesijā 
Komisija iesniedz Padomei priekšlikumu 
kandidātiem iecelšanai izpilddirektora un 
izpilddirektora vietnieka amatā. Padome 
ieceļ izpilddirektoru un izpilddirektora 
vietnieku pēc Eiropas Parlamenta atļaujas 
saņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
52. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pēc Valdes uzklausīšanas plenārsesijā
Komisija iesniedz Padomei priekšlikumu 
kandidātiem iecelšanai izpilddirektora un 
izpilddirektora vietnieka amatā. Padome 
ieceļ izpilddirektoru un izpilddirektora 
vietnieku pēc Eiropas Parlamenta 
uzklausīšanas.

5. Pēc Valdes uzklausīšanas plenārsesijā 
Komisija iesniedz Padomei un Eiropas 
Parlamentam priekšlikumu kandidātiem 
iecelšanai izpilddirektora un izpilddirektora 
vietnieka amatā. Padome ieceļ 
izpilddirektoru un izpilddirektora vietnieku 
pēc apstiprināšanas Eiropas Parlamentā.

Or. fr

Grozījums Nr. 72
Helmut Scholz
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Regulas priekšlikums
52. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pēc Valdes uzklausīšanas plenārsesijā 
Komisija iesniedz Padomei priekšlikumu 
kandidātiem iecelšanai izpilddirektora un 
izpilddirektora vietnieka amatā. Padome 
ieceļ izpilddirektoru un izpilddirektora 
vietnieku pēc Eiropas Parlamenta 
uzklausīšanas.

5. Pēc Valdes uzklausīšanas plenārsesijā 
Komisija iesniedz Padomei un Eiropas 
Parlamentam priekšlikumu kandidātiem 
iecelšanai izpilddirektora un izpilddirektora 
vietnieka amatā. Padome ieceļ 
izpilddirektoru un izpilddirektora vietnieku 
pēc Eiropas Parlamenta apstiprinājuma 
saņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Andrew Duff

Regulas priekšlikums
52. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ja izpilddirektors vai izpilddirektora 
vietnieks vairs neizpilda nosacījumus, kas 
vajadzīgi pienākumu izpildei, vai tie ir 
vainojami nopietnā pārkāpumā, Padome 
pēc Komisijas priekšlikuma un pēc Eiropas 
Parlamenta uzklausīšanas var atbrīvot 
izpilddirektoru un izpilddirektora vietnieku 
no amata.

8. Ja izpilddirektors vai izpilddirektora 
vietnieks vairs neizpilda nosacījumus, kas 
vajadzīgi pienākumu izpildei, vai tie ir 
vainojami nopietnā pārkāpumā, Padome 
pēc Komisijas priekšlikuma un pēc Eiropas 
Parlamenta apstiprinājuma saņemšanas
var atbrīvot izpilddirektoru un 
izpilddirektora vietnieku no amata.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Andrew Duff

Regulas priekšlikums
53. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ne dalībvalstis, ne citas publiskas vai 
privātas struktūras neietekmē 
izpilddirektoru un izpilddirektora 
vietnieku to pienākumu izpildē.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 75
Andrew Duff

Regulas priekšlikums
69.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

69.a pants
Fiskālais atbalsts

Piecu gadu laikā pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās tiek izveidots Savienības kredītu 
instruments, lai Eiropas Stabilizācijas 
mehānismam piešķirtu fiskālā atbalsta 
funkciju attiecībā uz fondu. Šo soli apsver 
saistībā ar 83. pantā minētā Vienotā 
noregulējuma mehānisma pārskatīšanas 
procedūru.

Or. en


