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LÜHISELGITUS

Majandus- ja rahaliidu tugevdamine euroala riikide pangandusliidu loomise teel on Euroopa 
integratsiooniprotsessi oluline etapp, mis peaks stabiliseerima finantsteenuste siseturgu ning 
muutma selle toimimise eetilisemaks, taastama kodanike ja turgude usalduse ning aitama üle 
saada finantsturgude killustatusest, mis majanduskriisi ajal veelgi süvenes. 

Arvamuse koostaja vastutab pangandusliidu teise samba institutsioonilise raamistiku eest, mis 
hõlmab ühtset solveerimismehhanismi ja ühtset pankade solveerimise fondi. See mehhanism, 
mis täiendab komisjoni poolt 2012. aasta septembris välja pakutud ühtset 
järelevalvemehhanismi, aitab koondada euroala pangakriiside ohjamiseks vajalikku 
oskusteavet ja ressursse ning toob kaasa ELi ühtse solveerimismehhanismi loomise.
Kõnealuse mehhanismi tähtsad osad on ühtne solveerimisnõukogu, osalevate liikmesriikide 
solveerimisasutused ja Euroopa Komisjon. Selline institutsiooniline ülesehitus tõstatab
mitmeid küsimusi, millele tuleb juhtida põhiseaduskomisjoni tähelepanu ja mis edastatakse 
Euroopa Parlamendi liikmetele.

Arvamuse koostaja soovib juhtida tähelepanu 2012. aasta septembris Strasbourgi 
osaistungjärgul vastu võetud majandus- ja rahanduskomisjoni resolutsiooni ettepanekule 
pealkirjaga „Pangandusliidu loomine”, mille punktis 6 on öeldud, et mis tahes olulise 
muudatuse korral järelevalves, kaasa arvatud järelevalvevolituste üleminek teistele 
institutsioonidele, peab samaväärselt suurenema nende institutsioonide tegevuse läbipaistvus 
ja Euroopa Parlamendi ees kantav vastutus ning parlamendil peab olema õigus esitada mis 
tahes küsimusi ja tal peavad olema kõik volitused ametisse määramisel ja eelarvemenetluses.

Arvamuse koostaja toetab lõppeesmärki, milleks on pangandusliidu ning seega ka ühtse 
solveerimismehhanismi ja ühtse pankade solveerimisfondi haldamise kaasamine liidu 
institutsioonilisse raamistikku, ja on seisukohal, et praegune lõhe riikliku ja Euroopa poliitika 
vahel tuleb ületada. Seetõttu peab arvamuse koostaja vajalikuks täiendada ettepanekus kolme 
peamist punkti, mille kohta on esitatud muudatusettepanekud:

 tuleb muuta institutsioonilist raamistikku käsitleva III osa ülesehitust, muu hulgas 
ühendades I ja IV jaotise;

 tuleb tugevdada parlamentaarset järelevalvet selle üle, kuidas solveerimisnõukogu 
kasutab oma solveerimisõigust;

 tuleb tugevdada kõnealuse uue ELi ameti demokraatlikku aruandluskohustust Euroopa 
Parlamendi ja osalevate liikmesriikide parlamentide ees.

Arvamuse koostaja kiidab heaks Euroopa Komisjoni ettepaneku õigusliku aluse (ELi 
toimimise lepingu artikkel 114), mis võimaldab võtta meetmeid siseturu loomisele ja 
toimimisele suunatud riiklike sätete ühtlustamiseks. Arvamuse koostaja esitas 
muudatusettepanekud, millega soovitakse tugevdada parlamentaarset järelevalvet selle üle, 
kuidas solveerimisnõukogu kasutab oma solveerimisõigust. Seda saaks teha menetluse abil, 
mille käigus Euroopa Parlament peab andma oma heakskiidu solveerimisnõukogu 
tegevdirektori ja tegevdirektori asetäitja ametisse nimetamisele, ning korrapärase suhtlemise 
abil Euroopa Parlamendiga, asjaomase parlamendikomisjoniga või üksnes selle komisjoni 
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esimehe ja aseesimeestega.

Arvamuse koostaja soovib ka seda, et kohaldataks ühtses solveerimismehhanismis osalevate 
liikmesriikide parlamentide volitusi, mis on neile antud ELi toimimise lepingule lisatud 
protokolliga nr 1 ja selle lepingu artiklitega 69, 70, 71 ja 352. See aitaks tagada, et 
solveerimisnõukogu iga-aastane töökava edastatakse osalevate liikmesriikide parlamentidele, 
ning võimaldaks liikmesriikide parlamentidel saata kava koos põhjendatud tähelepanekutega 
solveerimisnõukogule tagasi ja edastada solveerimisnõukogu eelmise eelarveaasta 
raamatupidamise aastaaruande asjaomaste riikide parlamentidele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Pangateenuste integreeritud siseturg on 
äärmiselt oluline liidu majanduse 
elavnemise soodustamiseks. Paraku on 
praegune majandus- ja finantskriis 
näidanud, et siseturu toimimine selles 
valdkonnas on ohus ja et järjest suureneb 
finantsturgude killustatuse oht. 
Pankadevaheliste turgude likviidsus on 
kahanenud ja pankade piiriülene tegevus 
väheneb probleemide leviku hirmu ning 
usalduse puudumise tõttu teiste riikide 
pangandussüsteemide ja liikmesriikide 
suutlikkuse suhtes pankasid toetada.

(1) Pangateenuste integreeritud siseturg on 
äärmiselt oluline liidu majanduse 
elavnemise soodustamiseks. Paraku on 
praegune majandus- ja finantskriis 
näidanud, et siseturu toimimine selles 
valdkonnas on ohus ja et järjest suureneb 
finantsturgude killustatuse oht. 
Pankadevaheliste turgude likviidsus on 
kahanenud ja pankade piiriülene tegevus 
väheneb probleemide leviku hirmu ning 
usalduse puudumise tõttu teiste riikide 
pangandussüsteemide ja liikmesriikide 
suutlikkuse suhtes pankasid toetada. See 
on tõeline mureallikas siseturul, kus 
pangandusasutustel on Euroopa 
tegevusluba ja enamik neist tegutseb 
mitmes liikmesriigis.

Or. fr
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Tulemuslike ühtsete solveerimisotsuste 
tagamine liidus tegutsevate maksejõuetuse 
ohus olevate pankade, sealhulgas liidu 
tasandil kaasatud rahaliste vahendite 
kasutamise kohta, on finantsteenuste 
siseturu loomise lõpuleviimiseks keskse 
tähtsusega. Siseturul võib ühe liikmesriigi 
pankade maksejõuetusse sattumine 
kahjustada kogu liidu finantsturgude 
stabiilsust. Tulemuslike ja ühtsete 
solveerimiseeskirjade ja võrdsete 
solveerimise rahastamistingimuste 
tagamine kõigis liikmesriikides ei ole mitte 
ainult nende liikmesriikide huvides, kus 
pangad tegutsevad, vaid üldkokkuvõttes 
kõigi liikmesriikide huvides, kuna see on 
vahend, mis võimaldab säilitada 
konkurentsi ja parandada siseturu 
toimimist. Pangandussüsteemid on 
siseturul omavahel tihedalt seotud, 
pangandusgrupid on rahvusvahelised ja 
pankade varades on suur osakaal 
välismaistel varadel. Ühtse 
solveerimismehhanismi puudumisel oleks 
ühtses järelevalvemehhanismis osalevates 
liikmesriikides aset leidvatel pangakriisidel 
suurem negatiivne süsteemne mõju ka 
selles mitteosalevatele liikmesriikidele. 
Ühtse solveerimismehhanismi loomine 
suurendaks osalevate liikmesriikide 
pankade stabiilsust ja väldiks kriisi levikut 
mitteosalevatesse liikmesriikidesse ning 
hõlbustaks seega kogu siseturu toimimist.

(7) Ühetaoliste ja sidusate
solveerimisotsuste tagamine liidus 
tegutsevate maksejõuetuse ohus olevate 
pankade, sealhulgas liidu tasandil kaasatud 
rahaliste vahendite kasutamise kohta, 
järgides ühtlustatud otsustusprotsessi, mis 
võimaldab kiiret tegutsemist, on 
finantsteenuste siseturu loomise 
lõpuleviimiseks keskse tähtsusega. 
Siseturul võib ühe liikmesriigi pankade 
maksejõuetusse sattumine kahjustada kogu 
liidu finantsturgude stabiilsust. 
Tulemuslike, ühtsete ja sidusate
solveerimiseeskirjade ja võrdsete 
solveerimise rahastamistingimuste 
tagamine kõigis liikmesriikides ei ole mitte 
ainult nende liikmesriikide huvides, kus 
pangad tegutsevad, vaid üldkokkuvõttes 
kõigi liikmesriikide huvides, kuna see on 
vahend, mis võimaldab säilitada 
konkurentsi ja parandada siseturu 
toimimist. Pangandussüsteemid on 
siseturul omavahel tihedalt seotud, 
pangandusgrupid on rahvusvahelised ja 
pankade varades on suur osakaal 
välismaistel varadel. Ühtse 
solveerimismehhanismi puudumisel oleks 
ühtses järelevalvemehhanismis osalevates 
liikmesriikides aset leidvatel pangakriisidel 
suurem negatiivne süsteemne mõju ka 
selles mitteosalevatele liikmesriikidele. 
Ühtse solveerimismehhanismi loomine 
suurendaks osalevate liikmesriikide 
pankade stabiilsust ja väldiks kriisi levikut 
mitteosalevatesse liikmesriikidesse ning 
hõlbustaks seega kogu siseturu toimimist.

Or. fr
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Riigi ja liidu tasandi vaheline 
solveerimisülesannete jaotus tuleks viia 
kooskõlla nende tasandite vahelise 
järelevalveülesannete jaotusega. Seni, kuni 
järelevalve jääb asjaomase liikmesriigi 
tasandile, peaks see liikmesriik vastutama 
ka panga maksejõuetuse rahaliste 
tagajärgede eest. Seetõttu peaks ühtne 
solveerimismehhanism laienema vaid 
pankadele ja finantseerimisasutustele, mis
on asutatud ühtses järelevalvemehhanismis 
osalevates liikmesriikides ja mille suhtes 
teeb ühtse järelevalvemehhanismi raames 
järelevalvet EKP. Ühtset 
solveerimismehhanismi ei tohiks 
kohaldada ühtses järelevalvemehhanismis 
mitteosalevates liikmesriikides asutatud 
pankade suhtes. Kui ühtset 
solveerimismehhanismi kohaldataks 
selliste liikmesriikide suhtes, tekitaks see 
neile valesid stiimuleid. Eelkõige võivad 
nende liikmesriikide järelevalveasutused 
muutuda leebemaks oma jurisdiktsioonis 
tegutsevate pankade suhtes, sest neil ei 
tuleks kanda nende maksejõuetuse kogu 
finantsriski. Seetõttu tuleks ühtse 
järelevalvemehhanismiga analoogia 
tagamiseks kohaldada ühtset 
solveerimismehhanismi ühtses 
järelevalvemehhanismis osalevate 
liikmesriikide suhtes. Ühtse 
järelevalvemehhanismiga ühinemisel peaks 
sellega ühinevate liikmesriikide suhtes 
muutuma automaatselt kohaldatavaks ka 
ühtne solveerimismehhanism. Võib oodata, 
et lõpuks laieneb ühtne 
solveerimismehhanism kogu siseturule.

(10) Riigi ja liidu tasandi vaheline 
solveerimisülesannete jaotus tuleks viia 
kooskõlla nende tasandite vahelise 
järelevalveülesannete jaotusega. Seni, kuni 
järelevalve jääb asjaomase liikmesriigi 
tasandile, peaks see liikmesriik vastutama 
ka panga maksejõuetuse rahaliste 
tagajärgede eest. Seetõttu peaks ühtne 
solveerimismehhanism laienema vaid 
pankadele ja finantseerimisasutustele, mis 
on asutatud ühtses järelevalvemehhanismis 
osalevates liikmesriikides ja mille suhtes 
teeb ühtse järelevalvemehhanismi raames 
järelevalvet EKP. Ühtset 
solveerimismehhanismi ei tohiks 
kohaldada ühtses järelevalvemehhanismis 
mitteosalevates liikmesriikides asutatud 
pankade suhtes. Eelkõige võivad nende 
liikmesriikide järelevalveasutused muutuda 
leebemaks oma jurisdiktsioonis tegutsevate 
pankade suhtes, sest neil ei tuleks kanda 
nende maksejõuetuse kogu finantsriski. 
Seetõttu tuleks ühtse 
järelevalvemehhanismiga analoogia 
tagamiseks kohaldada ühtset 
solveerimismehhanismi ühtses 
järelevalvemehhanismis osalevate 
liikmesriikide suhtes. Ühtse 
järelevalvemehhanismiga ühinemisel peaks 
sellega ühinevate liikmesriikide suhtes 
muutuma automaatselt kohaldatavaks ka 
ühtne solveerimismehhanism. Ühtne 
solveerimismehhanism peaks lõpuks 
laienema kogu siseturule.

Or. fr
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Solveerimisel kiire ja tulemusliku 
otsuste tegemise protsessi tagamiseks 
peaks solveerimisnõukogu olema 
eriotstarbeline liidu amet, millel on tema 
ülesannetele vastav spetsiifiline struktuur, 
mis erineb teiste liidu ametite puhul 
järgitavast mudelist. Selle koosseis peaks 
tagama kõigi solveerimismenetlustes 
esinevate erinevate huvide arvessevõtmise. 
Solveerimisnõukogu peaks tegutsema 
täitev- ja täisistungitena. Täitevistungil 
peaks tema koosseisu kuuluma 
tegevdirektor, tegevdirektori asetäitja ning 
komisjoni ja EKP esindajad. 
Solveerimisnõukogu ülesandeid arvestades 
peaks tegevdirektori ja tegevdirektori 
asetäitja ametisse määrama komisjoni 
ettepaneku põhjal nõukogu pärast Euroopa 
Parlamendi ärakuulamist. Ühesainsas 
osalevas liikmesriigis asutatud panga või 
grupi solveerimise kohta otsuse tegemisel 
peaks solveerimisnõukogu täitevistungile 
kutsuma ja selle otsuste tegemise protsessi 
kaasama ka asjaomase liikmesriigi 
määratud liikme, kes esindab tema 
riiklikku solveerimisasutust. Piiriülese 
grupi kohta otsuse tegemisel peaks 
solveerimisnõukogu täitevistungile 
kutsuma ja selle otsuste tegemise protsessi 
kaasama ka kõigi asjaomaste päritolu- ja 
vastuvõtvate liikmesriikide määratud 
liikmed, kes esindavad asjaomaseid 
riiklikke solveerimisasutusi. Siiski peaks 
päritoluliikmesriikide asutustel ja 
vastuvõtvate liikmesriikide asutustel olema 
otsusele tasakaalustatud mõju, mistõttu 
vastuvõtvate liikmesriikide asutustel peaks 
olema ühiselt üksainus hääl. 
Solveerimisnõukogu istungitele võib 
osalema kutsuda ka vaatlejaid, sealhulgas 
Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) 

(19) Solveerimisel kiire ja tulemusliku 
otsuste tegemise protsessi tagamiseks 
peaks solveerimisnõukogu olema 
eriotstarbeline liidu amet, millel on tema 
ülesannetele vastav omaette struktuur, mis 
erineb teiste liidu ametite puhul järgitavast 
mudelist. Selle koosseis peaks tagama 
kõigi solveerimismenetlustes esinevate 
erinevate huvide arvessevõtmise. 
Solveerimisnõukogu peaks tegutsema 
täitev- ja täisistungitena. Täitevistungil 
peaks tema koosseisu kuuluma 
tegevdirektor, tegevdirektori asetäitja ning 
komisjoni ja EKP esindajad. 
Solveerimisnõukogu ülesandeid arvestades 
peaks tegevdirektori ja tegevdirektori 
asetäitja ametisse määrama komisjoni 
ettepaneku põhjal nõukogu pärast Euroopa 
Parlamendi heakskiidu saamist. 
Ühesainsas osalevas liikmesriigis asutatud 
panga või grupi solveerimise kohta otsuse 
tegemisel peaks solveerimisnõukogu 
täitevistungile kutsuma ja selle otsuste 
tegemise protsessi kaasama ka asjaomase 
liikmesriigi määratud liikme, kes esindab 
tema riiklikku solveerimisasutust. 
Piiriülese grupi kohta otsuse tegemisel 
peaks solveerimisnõukogu täitevistungile 
kutsuma ja selle otsuste tegemise protsessi 
kaasama ka kõigi asjaomaste päritolu- ja 
vastuvõtvate liikmesriikide määratud 
liikmed, kes esindavad asjaomaseid 
riiklikke solveerimisasutusi. Siiski peaks 
päritoluliikmesriikide asutustel ja 
vastuvõtvate liikmesriikide asutustel olema 
otsusele tasakaalustatud mõju, mistõttu 
vastuvõtvate liikmesriikide asutustel peaks 
olema ühiselt üksainus hääl. 
Solveerimisnõukogu istungitele võib 
osalema kutsuda ka vaatlejaid, sealhulgas 
Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM),
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esindaja ja eurorühma esindaja. eurorühma ja Euroopa Parlamendi
esindaja.

Or. fr

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Aluslepingutes, täpsemalt Euroopa 
Liidu lepingu artikli 13 lõikes 2, on 
sätestatud Euroopa Liidu institutsioonide 
vahelise lojaalse koostöö põhimõte.

Or. fr

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Solveerimisnõukogu ja vajaduse 
korral komisjon peaksid asendama 
direktiivi [ ] kohaselt määratud riiklikke 
solveerimisasutusi kõigis solveerimist 
käsitlevate otsuste tegemise protsessiga 
seonduvates aspektides. Direktiivi [ ] 
kohaselt määratud riiklikud 
solveerimisasutused peaksid jätkama 
solveerimisnõukogu vastu võetud 
solveerimisskeemide rakendamisega 
seotud tegevust. Läbipaistvuse ja 
demokraatliku kontrolli tagamiseks ning 
liidu institutsioonide õiguste kaitsmiseks 
peaks solveerimisnõukogu olema 
kohustatud andma Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aru käesoleva ettepaneku alusel 
tehtud mis tahes otsustest. Samuti peaks 
läbipaistvuse ja demokraatliku kontrolli 

(21) Solveerimisnõukogu ja vajaduse 
korral komisjon peaksid asendama 
direktiivi [ ] kohaselt määratud riiklikke 
solveerimisasutusi kõigis solveerimist 
käsitlevate otsuste tegemise protsessiga 
seonduvates aspektides. Direktiivi [ ] 
kohaselt määratud riiklikud 
solveerimisasutused peaksid jätkama 
solveerimisnõukogu vastu võetud 
solveerimisskeemide rakendamisega 
seotud tegevust. Läbipaistvuse ja 
demokraatliku kontrolli tagamiseks ning 
liidu institutsioonide õiguste kaitsmiseks 
peaks solveerimisnõukogu olema 
kohustatud andma Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule kui Euroopa rahvast ja liidu 
liikmesriike esindavatele demokraatlikult 
legitiimsetele institutsioonidele aru 
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tagamise eesmärgil olema liikmesriikide 
parlamentidel teatavad õigused 
solveerimisnõukogu tegevuse kohta teabe 
saamiseks ja sellega dialoogi astumiseks.

käesoleva ettepaneku alusel tehtud mis 
tahes otsustest. 

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on saavutada kooskõla ühtse järelevalvemehhanismi 
põhjendusega 55, milles on öeldud, et EKP peab olema nende ülesannete täitmisega seoses 
aruandekohustuslik Euroopa Parlamendi ja nõukogu ees, kes on demokraatlikult legitiimsed 
institutsioonid, mis esindavad Euroopa rahvast ja ELi liikmesriike.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Läbipaistvuse, vastutuse ja 
demokraatliku järelevalve tagamiseks 
ning arvestades solveerimisnõukogu 
solveerimistegevuse mõju nii liidu 
huvidele tervikuna kui ka finantsteenuste 
turu sidususele ja usaldusväärsusele ning 
sealhulgas selle võimalikku mõju 
liidusiseste riiklike pangandussüsteemide 
osalistele, peaks riikide parlamentidel 
olema õigus saada teavet 
solveerimisnõukogu tegevuse kohta ja 
pidada sellega dialoogi;

Or. fr

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 b) Osalevate liikmesriikide 
parlamentide taotlusel peaks asjaomaste 
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riikide parlamentide pädevatel 
komisjonidel olema võimalik korraldada 
solveerimisnõukogu järelevalvenõukogu 
esindaja kuulamisi pädeva riikliku 
asutuse osavõtul.

Or. fr

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tegevdirektori, tegevdirektori asetäitja 
ning komisjoni ja EKP nimetatud 
solveerimisnõukogu liikmete ametiaeg on 
viis aastat. Ametiaega ei pikendata, kui 
artikli 53 lõikes 6 ei ole sätestatud teisiti.

2. Tegevdirektori, tegevdirektori asetäitja 
ning komisjoni ja EKP nimetatud 
solveerimisnõukogu liikmete ametiaeg on 
viis aastat. Ametiaega ei pikendata, kui 
artikli 52 lõikes 6 ei ole sätestatud teisiti.

Or. fr

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) solveerimisnõukogu täisistung, kes 
täidab artiklis 47 sätestatud ülesandeid;

(a) solveerimisnõukogu täisistung, kes 
täidab artiklis 46 sätestatud ülesandeid;

Or. fr
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) solveerimisnõukogu täitevistung, kes 
täidab artiklis 51 sätestatud ülesandeid;

(b) solveerimisnõukogu täitevistung, kes 
täidab artiklis 50 sätestatud ülesandeid;

Or. fr

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tegevdirektor, kes täidab artiklis 53
sätestatud ülesandeid.

(c) tegevdirektor, kes täidab artiklis 52
sätestatud ülesandeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Solveerimisnõukogu esitab igal aastal 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
komisjonile ja Euroopa Kontrollikojale 
aruande talle käesoleva määrusega pandud 
ülesannete täitmise kohta.

2. Solveerimisnõukogu esitab igal aastal 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
komisjonile, Euroopa Kontrollikojale ja 
osalevate liikmesriikide parlamentidele
aruande talle käesoleva määrusega pandud 
ülesannete täitmise kohta.

Or. fr
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tegevdirektor esitab aruande avalikult
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

3. Tegevdirektor esitab aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. fr

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Osalevate liikmesriikide parlamendid 
võivad esitada solveerimisnõukogule 
nimetatud aruande kohta oma 
põhjendatud tähelepanekuid.

Or. fr

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Tegevdirektor korraldab taotluse korral 
Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni 
esimehe ja aseesimeestega kinniseid 
konfidentsiaalseid suulisi arutelusid, kui 
selliseid arutelusid on vaja pidada Euroopa 
Parlamendi aluslepingu kohaste volituste 
täitmiseks. Euroopa Parlament ja 
solveerimisnõukogu sõlmivad kokkuleppe 
selliste arutelude korraldamise 
üksikasjaliku korra kohta, pidades silmas 

7. Tegevdirektor korraldab Euroopa 
Parlamendi taotluse korral või omal soovil
Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni 
esimehe ja aseesimeestega kinniseid 
konfidentsiaalseid suulisi arutelusid, kui 
selliseid arutelusid on vaja pidada Euroopa 
Parlamendi aluslepingu kohaste volituste 
täitmiseks.



PA\1004903ET.doc 13/26 PE519.819v01-00

ET

täieliku konfidentsiaalsuse tagamist 
kooskõlas EKP-le kui pädevale asutusele 
asjakohase liidu õiguse kohaselt pandud 
konfidentsiaalsuskohustusega.

Or. fr

Selgitus

EP ja solveerimisnõukogu vahel sõlmitavat kokkulepet käsitlevad sätted on kogutud artikli 41 
uude lõikesse 9.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Solveerimisnõukogu teeb parlamendiga 
koostööd kõigi parlamendi uurimiste 
käigus vastavalt ELi toimimise lepingule. 
Solveerimisnõukogu ja parlament 
sõlmivad asjakohased kokkulepped 
demokraatliku vastutuse ja järelevalve 
teostamise praktilise korra kohta seoses 
solveerimisnõukogule käesoleva 
määrusega antud ülesannete täitmisega. 
Nimetatud kokkulepped hõlmavad muu 
hulgas teabele juurdepääsu, uurimistel 
tehtavat koostööd ja tegevdirektori 
valimise menetlust käsitlevat teavet.

8. Solveerimisnõukogu teeb parlamendiga 
koostööd kõigi parlamendi uurimiste 
käigus vastavalt ELi toimimise lepingule.

Or. fr

Selgitus

EP ja solveerimisnõukogu vahel sõlmitavat kokkulepet käsitlevad sätted on kogutud artikli 41 
uude lõikesse 9.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Euroopa Parlament ja 
solveerimisnõukogu sõlmivad 
asjakohased kokkulepped demokraatliku 
kontrolli ja järelevalve teostamise 
praktilise korra kohta seoses 
solveerimisnõukogule käesoleva 
määrusega antud ülesannete täitmisega. 
Kokkulepetes määratakse täpselt kindlaks 
solveerimisnõukogu ning pädeva 
komisjoni esimeeste ja aseesimeeste 
vaheliste kinniste konfidentsiaalsete 
arutelude praktilised korralduslikud 
küsimused, et tagada arutelude täielik 
konfidentsiaalsus kooskõlas EKP-le kui 
pädevale asutusele liidu õiguse alusel 
kehtestatud 
konfidentsiaalsuskohustusega.
Kokkulepped hõlmavad ka teabele 
juurdepääsu, uurimistel tehtavat koostööd 
ja tegevdirektori valimise menetlust 
käsitlevat teavet.

Or. fr

Selgitus

EP ja solveerimisnõukogu vahel sõlmitavat kokkulepet käsitlevad sätted on kogutud artikli 41 
uude lõikesse 9.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Osaleva liikmesriigi parlament võib 
kutsuda tegevdirektori koos riikliku 
solveerimisasutuse esindajaga osalema 
kõnealuse liikmesriigi krediidiasutuste 

2. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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solveerimist käsitlevas arutelus.

Or. fr

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 40 lõikes 2 osutatud 
solveerimisnõukogu liikmed tegutsevad 
sõltumatult ja objektiivselt liidu kui terviku 
huvides ning nad ei küsi ega võta vastu 
juhiseid liidu institutsioonidelt ja 
organitelt, liikmesriikide valitsustelt ega 
muudelt avaliku või erasektori asutustelt.

2. Artikli 39 lõikes 1 osutatud 
solveerimisnõukogu liikmed tegutsevad 
sõltumatult ja objektiivselt liidu kui terviku 
huvides ning nad ei küsi ega võta vastu 
juhiseid liidu institutsioonidelt ja 
organitelt, liikmesriikide valitsustelt ega 
muudelt avaliku või erasektori asutustelt.

Or. fr

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiskogus osalemine Solveerimisnõukogu täisistungitele 
kutsumine ja nendel osalemine

Kõik solveerimisnõukogu liikmed osalevad
täiskogus.

1. Solveerimisnõukogu täisistungi kutsub 
kokku tegevdirektor.
2. Solveerimisnõukogu korraline 
täisistung toimub vähemalt kaks korda 
aastas. Lisaks sellele toimub täisistung 
tegevdirektori algatusel, komisjoni 
nõudmisel või vähemalt kolmandiku 
täiskogu liikmete nõudmisel.
3. Täisistungitel osalevad kõik 
solveerimisnõukogu liikmed.

4. Solveerimisnõukogu täiskogu võib 
vajaduse korral kutsuda oma istungitele 
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vaatlejaid.
5. Solveerimisnõukogu pakub 
solveerimisnõukogu täiskogule 
sekretariaaditeenust.

(Seondub artikli 47 muudatusettepanekuga.)

Or. fr

Selgitus

Artiklite 45 ja 47 ühendamine tagab täisistungitele kutsumise ja nendel osalemise korra 
parema loetavuse ning ühtlustab määruse ülesehitust.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võtab vastavalt artikli 49 lõikele 1 iga 
aasta 30. novembriks vastu 
solveerimisnõukogu järgmise aasta 
töökava, mis põhineb tegevdirektori 
esitatud projektil, ning edastab selle 
teadmiseks Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, komisjonile ja Euroopa 
Keskpangale;

(a) võtab iga aasta 30. novembriks vastu 
solveerimisnõukogu järgmise aasta 
töökava, mis põhineb tegevdirektori 
esitatud projektil, ning edastab selle 
teadmiseks Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, komisjonile, Euroopa 
Keskpangale ja riikide parlamentidele;

Or. fr

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võtab vastu solveerimisnõukogu 
aastaeelarve vastavalt artikli 59 lõikele 2;

(b) võtab vastu solveerimisnõukogu 
aastaeelarve vastavalt artikli 58 lõikele 2;

Or. fr
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) võtab vastu artiklis 42 osutatud iga-
aastase tegevusaruande 
solveerimisnõukogu tegevuse kohta. 
Tegevusaruandes esitatakse üksikasjalikud 
selgitused eelarve täitmise kohta;

(d) võtab vastu artiklis 41 osutatud iga-
aastase tegevusaruande 
solveerimisnõukogu tegevuse kohta. 
Tegevusaruandes esitatakse üksikasjalikud 
selgitused eelarve täitmise kohta;

Or. fr

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 47 välja jäetud
Solveerimisnõukogu täiskogu istung
1. Solveerimisnõukogu täiskogu istungi 
kutsub kokku tegevdirektor.
2. Solveerimisnõukogu täiskogu tuleb 
kokku vähemalt kaheks tavapäraseks 
koosolekuks aastas. Lisaks sellele tuleb 
täiskogu kokku tegevdirektori algatusel, 
komisjoni nõudmisel või vähemalt 
kolmandiku täiskogu liikmete nõudmisel.
3. Solveerimisnõukogu täiskogu võib 
vajaduse korral kutsuda oma istungitele 
vaatlejaid.
4. Solveerimisnõukogu pakub 
solveerimisnõukogu täiskogule 
sekretariaaditeenust.

(Seondub artikli 45 muudatusettepanekuga.)

Or. fr
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Otsustusprotsess Otsustamine

Or. fr

Selgitus

Artiklite 48 ja 51 pealkirjad peaksid olema ühesugused, kuna mõlemas käsitletakse 
otsustamist.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Solveerimisnõukogu täiskogu teeb 
otsuseid liikmete lihthääleenamusega. 
Artikli 47 lõike 1 punktis c osutatud 
otsused eeldavad siiski liikmete 
kahekolmandikulist häälteenamust.

1. Solveerimisnõukogu täiskogu teeb 
otsuseid liikmete lihthääleenamusega. 
Artikli 46 lõike 1 punktis c osutatud 
otsused eeldavad siiski liikmete 
kahekolmandikulist häälteenamust.

Or. fr

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täitevistungitel osalemine Solveerimisnõukogu täitevistungitele 
kutsumine ja nendel osalemine

Or. fr
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Selgitus

Täisistungitele ja täitevistungitele kutsumist ja nendel osalemist käsitlevate artiklite 
pealkirjad peaksid kokku langema.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Solveerimisnõukogu täitevistung tuleb 
kokku tegevdirektori algatusel või kahe 
liikme taotlusel. Täitevistungeid juhatab 
tegevdirektor.
Solveerimisnõukogu võib vajaduse korral 
kutsuda täitevistungitele vaatlejaid.

(Seondub artikli 50 lõike 4 ja artikli 51 lõike 4 teise taande kohta esitatud 
muudatusettepanekutega.)

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada solveerimisnõukogu täitevistungite 
kokkukutsumise korda, mis algselt oli sätestatud erineval kujul mitmes artiklis.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui lõigetes 2 ja 3 ei ole sätestatud 
teisiti, osalevad artikli 40 lõike 1 punktides 
a–d osutatud solveerimisnõukogu liikmed 
solveerimisnõukogu täitevistungitel.

1. Kui lõigetes 2 ja 3 ei ole sätestatud 
teisiti, osalevad artikli 39 lõike 1 punktides 
a–d osutatud solveerimisnõukogu liikmed 
solveerimisnõukogu täitevistungitel.

Or. fr
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui arutletakse mõne artiklis 2 osutatud 
üksuse või üksuste grupi üle, mis on 
asutatud ainult ühes liikmesriigis, osaleb ka 
selle liikmesriigi nimetatud liige arutelus ja 
otsustusprotsessis vastavalt artikli 52
lõigetele 1 ja 3.

2. Kui arutletakse mõne artiklis 2 osutatud 
üksuse või üksuste grupi üle, mis on 
asutatud ainult ühes liikmesriigis, osaleb ka 
selle liikmesriigi nimetatud liige arutelus ja 
otsustusprotsessis vastavalt artikli 51
lõigetele 1 ja 3.

Or. fr

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui arutletakse piiriülese grupi üle, 
osalevad ka selle liikmesriigi nimetatud 
liige, kus asub grupi tasandi 
solveerimisasutus, ning liikmed, kelle on 
nimetanud liikmesriigid, kus on asutatud 
konsolideeritud järelevalve alla kuuluv 
tütarettevõtja või üksus, arutelus ja 
otsustusprotsessis vastavalt artikli 52
lõigetele 2 ja 3.

3. Kui arutletakse piiriülese grupi üle, 
osalevad ka selle liikmesriigi nimetatud 
liige, kus asub grupi tasandi 
solveerimisasutus, ning liikmed, kelle on 
nimetanud liikmesriigid, kus on asutatud 
konsolideeritud järelevalve alla kuuluv 
tütarettevõtja või üksus, arutelus ja 
otsustusprotsessis vastavalt artikli 51
lõigetele 2 ja 3.

Or. fr

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Solveerimisnõukogu täitevistung tuleb 
kokku tegevdirektori algatusel või liikmete

4. Solveerimisnõukogu täitevistung tuleb 
kokku tegevdirektori algatusel või kahe
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taotlusel. liikme taotlusel.
(Seondub artikli 49 lõike -1 ja artikli 51 lõike 4 teise taande kohta esitatud 

muudatusettepanekutega.)

Or. fr

Selgitus

Seondub artikli 49 uue lõikega -1.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Solveerimisnõukogu täitevistungi 
töökord kehtestatakse solveerimisnõukogu 
täiskogu istungil.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Solveerimisnõukogu töökorra kehtestamine on juba ette nähtud artikli 46 lõike 1 punktis h.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui arutletakse piiriülese grupi üle, teeb 
solveerimisnõukogu otsuse täitevistungil 
osalevate liikmete lihthäälteenamusega. 
Artikli 40 lõikes 2 osutatud 
solveerimisnõukogu liikmetel ning liikmel, 
kelle on nimetanud see liikmesriik, kus 
asub grupi tasandi solveerimisasutus, on 
igal ühel üks hääl. Teistel osalevatel 
liikmetel on igal ühel hääleõigus, mis on 
võrdne osaga ühest häälest, mis saadakse 
selle hääle jagamisel nende liikmesriikide 
riiklike solveerimisasutuste arvuga, kus on 

2. Kui arutletakse piiriülese grupi üle, teeb 
solveerimisnõukogu otsuse täitevistungil 
osalevate liikmete lihthäälteenamusega. 
Artikli 39 lõikes 2 osutatud 
solveerimisnõukogu liikmetel ning liikmel, 
kelle on nimetanud see liikmesriik, kus 
asub grupi tasandi solveerimisasutus, on 
igal ühel üks hääl. Teistel osalevatel 
liikmetel on igal ühel hääleõigus, mis on 
võrdne osaga ühest häälest, mis saadakse 
selle hääle jagamisel nende liikmesriikide 
riiklike solveerimisasutuste arvuga, kus on 
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asutatud konsolideeritud järelevalve alla 
kuuluv tütarettevõtja või üksus. Häälte 
võrdse jagunemise korral otsustab 
tegevdirektori hääl.

asutatud konsolideeritud järelevalve alla 
kuuluv tütarettevõtja või üksus. Häälte 
võrdse jagunemise korral otsustab 
tegevdirektori hääl.

Or. fr

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Solveerimisnõukogu võtab täitevistungil 
vastu ja avalikustab täitevistungite 
töökorra.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Solveerimisnõukogu töökorra kehtestamine on juba ette nähtud artikli 46 lõike 1 punktis h.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Solveerimisnõukogu täitevistungi kutsub 
kokku tegevdirektor omal algatusel või 
kahe liikme taotluse korral ning seda 
juhatab tegevdirektor. 
Solveerimisnõukogu võib vajaduse korral 
kutsuda täitevistungitele vaatlejaid.

välja jäetud

(Seondub artikli 49 lõike -1 ja artikli 50 lõike 4 kohta esitatud muudatusettepanekutega)

Or. fr
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) solveerimisnõukogu aastaeelarve 
täitmine vastavalt artikli 59 lõikele 3;

(d) solveerimisnõukogu aastaeelarve 
täitmine vastavalt artikli 58 lõikele 3;

Or. fr

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pärast solveerimisnõukogu täiskogu 
ärakuulamist esitab komisjon nõukogule 
kandidaatide nimekirja, et nimetada 
ametisse tegevdirektor ja tegevdirektori 
asetäitja. Nõukogu nimetab tegevdirektori 
ja tegevdirektori asetäitja ametisse pärast 
Euroopa Parlamendi ärakuulamist.

5. Pärast solveerimisnõukogu täiskogu 
ärakuulamist esitab komisjon nõukogule 
kandidaatide nimekirja, et nimetada 
ametisse tegevdirektor ja tegevdirektori 
asetäitja. Nõukogu nimetab tegevdirektori 
ja tegevdirektori asetäitja ametisse pärast 
seda, kui Euroopa Parlament on nimekirja 
heaks kiitnud.

Or. fr

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Erandina artikli 40 lõikest 2 on pärast 
käesoleva määruse jõustumist ametisse 
määratava esimese tegevdirektori ametiaeg 
kolm aastat; seda ametiaega võib ühe korra 
pikendada viie aasta võrra. Tegevdirektor 
ja tegevdirektori asetäitja jäävad ametisse 
kuni määratakse nende järglased.

6. Erandina artikli 39 lõikest 2 on pärast 
käesoleva määruse jõustumist ametisse 
määratava esimese tegevdirektori ametiaeg 
kolm aastat; seda ametiaega võib ühe korra 
pikendada viie aasta võrra. Tegevdirektor 
ja tegevdirektori asetäitja jäävad ametisse 
kuni määratakse nende järglased.
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Or. fr

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui tegevdirektori või tegevdirektori 
asetäitja ametiaega on pikendatud, ei 
kandideeri nad kogu ametiaja lõppedes 
uuesti samale ametikohale.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Tegevdirektori ja tegevdirektori asetäitja ametiaja pikkus on sätestatud artikli 39 lõikes 2.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui tegevdirektor või tegevdirektori 
asetäitja ei vasta enam ülesannete 
täitmiseks nõutavatele tingimustele või on 
süüdi raskes üleastumises, võib nõukogu 
komisjoni ettepanekul ja pärast Euroopa 
Parlamendi ärakuulamist tegevdirektori 
või tegevdirektori asetäitja ametist 
vabastada.

8. Kui tegevdirektor või tegevdirektori 
asetäitja ei vasta enam ülesannete 
täitmiseks nõutavatele tingimustele või on 
süüdi raskes üleastumises, võib nõukogu 
komisjoni ettepanekul ja pärast Euroopa 
Parlamendi heakskiidu saamist
tegevdirektori või tegevdirektori asetäitja 
ametist vabastada.

Or. fr
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Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Solveerimisnõukogu täitevistung saadab 
iga aasta 31. märtsiks Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja
kontrollikojale solveerimisnõukogu 
eelmise eelarveaasta esialgse 
raamatupidamise aastaaruande.

3. Solveerimisnõukogu täitevistung saadab 
iga aasta 31. märtsiks Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, komisjonile,
kontrollikojale ja riikide parlamentidele
solveerimisnõukogu eelmise eelarveaasta 
esialgse raamatupidamise aastaaruande.

Or. fr

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tegevdirektor saadab lõpliku 
raamatupidamisaruande Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja
kontrollikojale igale eelarveaastale 
järgneva aasta 1. juuliks.

5. Tegevdirektor saadab lõpliku 
raamatupidamisaruande Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, komisjonile,
kontrollikojale ja riikide parlamentidele
igale eelarveaastale järgneva aasta 1. 
juuliks.

Or. fr

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võib komisjon nimetada komisjoni 
ametniku, kes täidab ajutise 
tegevdirektorina tegevdirektori kohustusi, 
kuni selle ülesande võtab üle tegevdirektor 
pärast seda, kui nõukogu on ta artiklis 53
sätestatud tingimuste kohaselt ametisse 

(a) võib komisjon nimetada komisjoni 
ametniku, kes täidab ajutise 
tegevdirektorina tegevdirektori kohustusi, 
kuni selle ülesande võtab üle tegevdirektor 
pärast seda, kui nõukogu on ta artiklis 52
sätestatud tingimuste kohaselt ametisse 
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nimetanud; nimetanud;

Or. fr

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) erandina artikli 47 lõike 1 punktist i ja 
kuni artikli 47 lõikes 2 osutatud otsuse 
vastuvõtmiseni on ajutisel tegevdirektoril 
ametisse nimetamise volitused;

(b) erandina artikli 46 lõike 1 punktist i ja 
kuni artikli 46 lõikes 2 osutatud otsuse 
vastuvõtmiseni on ajutisel tegevdirektoril 
ametisse nimetamise volitused;

Or. fr


