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LYHYET PERUSTELUT

Talous- ja rahaliiton vahvistaminen luomalla euroalueen maiden pankkiunioni on Euroopan 
yhdentymisessä välttämätön vaihe, jolla on vakautettava ja tervehdytettävä rahoituspalvelujen 
sisämarkkinoita, palautettava kansalaisten ja markkinoiden luottamus ja korjattava 
rahoitusmarkkinoiden pirstoutuminen, joka on lisääntynyt talouskriisin aikana.

Valmistelija vastaa pankkiunionin toisen pilarin institutionaalisesta kehyksestä, johon sisältyy 
yhteinen kriisinratkaisumekanismi ja yhteinen kriisinratkaisurahasto. Tämä mekanismi, joka 
täydentää komission syyskuussa 2012 ehdottamaa yhteistä valvontamekanismia, hajauttaa 
pankkikriisien hallintaan liittyvät toimivaltuudet ja keskeiset resurssit euroalueella ja johtaa 
unionin tason yhdennettyyn kriisinratkaisumekanismiin. Sen kulmakivinä ovat yhteinen 
kriisinratkaisuneuvosto, osallistuvien jäsenvaltioiden kansalliset kriisinratkaisuviranomaiset ja 
Euroopan komissio, mikä herättää erittäin merkittäviä institutionaalisia kysymyksiä, jotka on 
saatettava perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan tietoon ja jotka 
toimitetaan kaikille Euroopan parlamentin jäsenille.

Valmistelija haluaa kuitenkin palauttaa mieliin talous- ja raha-asioiden valiokunnan aiheesta 
”Kohti pankkiunionia” esittämän ja täysistunnossa Strasbourgissa syyskuussa 2012 
hyväksytyn päätöslauselman 6 kohdan, jossa korostetaan, että ”kaikkien valvontaan liittyvien 
suurten muutosten yhteydessä, esimerkiksi siirrettäessä valvontaa muille toimielimille, on 
vastaavasti lisättävä kyseisten toimielinten avoimuutta ja tilivelvollisuutta Euroopan 
parlamenttia kohtaan, jolla on oltava täydet oikeudet esittää kysymyksiä sekä täydet valtuudet 
nimitys- ja talousarviomenettelyissä”.

Valmistelija kannattaa lopullista tavoitetta, joka on pankkiunionin ja siten myös yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston hallinnon sijoittaminen unionin 
institutionaaliseen kehykseen, ja katsoo, että kansallisten ja unionin toimintapolitiikkojen 
nykyinen ero on poistettava. Hänen mukaansa ehdotusta on tarpeen parantaa kolmen 
pääkohdan osalta, joista hän on esittänyt tarkistuksia:

 Institutionaaliseen kehykseen liittyvän III osan rakennetta on muutettava pääasiassa 
yhdistämällä I ja IV osastot.

 Kriisinratkaisuneuvoston kriisinratkaisuvaltuuksia koskevaa parlamentaarista 
valvontaa on vahvistettava.

 Tämän Euroopan unionin uuden viraston demokraattista vastuuta Euroopan 
parlamenttia ja osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisia parlamentteja kohtaan on 
vahvistettava.

Valmistelija hyväksyy Euroopan komission ehdotuksen oikeusperustan (SEUT-sopimuksen 
114 artikla), jonka nojalla voidaan toteuttaa sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa 
koskevia toimenpiteitä jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
lähentämiseksi. Hän ehdottaa tarkistuksissaan kriisinratkaisuneuvoston 
kriisinratkaisuvaltuuksien harjoittamiseen kohdistuvaa vahvistettua parlamentaarista 
valvontaa, joka toteutuisi siten, että kriisinratkaisuneuvoston pääjohtajan ja varapääjohtajan 
nimittämiseen sovelletaan Euroopan parlamentin hyväksyntää ja Euroopan parlamentin, sen 
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toimivaltaisen valiokunnan tai pelkästään toimivaltaisen valiokunnan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajien kanssa käydään säännöllisiä keskusteluja.

Valmistelija toivoo myös, että voidaan käyttää yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin 
osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten parlamenttien toimivaltuuksia, jotka niille on 
myönnetty SEUT-sopimuksen liitteenä olevassa pöytäkirjassa nro 1 ja SEUT-sopimuksen 69, 
70, 71 ja 352 artiklassa. Tarkoituksena on taata kriisinratkaisuneuvoston vuotuisen 
työohjelman toimittaminen osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisille parlamenteille, niiden 
mahdollisuus esittää sille ohjelmasta perusteltuja huomautuksia sekä kriisinratkaisuneuvoston 
edellisen varainhoitovuoden tilinpäätöksen toimittaminen.

TARKISTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous-
ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Pankkipalvelujen sisämarkkinoiden 
yhdentämisellä on ratkaiseva merkitys, kun 
taloutta pyritään elvyttämään unionissa. 
Nykyinen rahoitus- ja talouskriisi on 
kuitenkin osoittanut, että tämän alan 
sisämarkkinoiden toiminta on vaarassa ja 
rahoitusalan pirstoutuminen on yhä 
suurempana uhkana. Pankkienväliset 
markkinat eivät ole enää yhtä likvidit, ja 
rajatylittävä pankkitoiminta on 
vähenemässä, mikä johtuu häiriöiden 
leviämisen pelosta ja heikosta 
luottamuksesta muihin kansallisiin 
pankkijärjestelmiin ja jäsenvaltioiden 
kykyyn tukea pankkeja.

(1) Pankkipalvelujen sisämarkkinoiden 
yhdentämisellä on ratkaiseva merkitys, kun 
taloutta pyritään elvyttämään unionissa.
Nykyinen rahoitus- ja talouskriisi on 
kuitenkin osoittanut, että tämän alan 
sisämarkkinoiden toiminta on vaarassa ja 
rahoitusalan pirstoutuminen on yhä 
suurempana uhkana. Pankkienväliset 
markkinat eivät ole enää yhtä likvidit, ja 
rajatylittävä pankkitoiminta on 
vähenemässä, mikä johtuu häiriöiden 
leviämisen pelosta ja heikosta 
luottamuksesta muihin kansallisiin 
pankkijärjestelmiin ja jäsenvaltioiden 
kykyyn tukea pankkeja. Tämä on 
todellinen huolenaihe sisämarkkinoilla, 
joilla pankkilaitoksilla on eurooppalainen 
toimilupa ja useimmat niistä toimivat 
useammassa jäsenvaltiossa.

Or. fr
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Rahoituspalvelujen sisämarkkinoiden 
toteuttamisen kannalta on olennaisen 
tärkeää varmistaa, että unionissa tehdään 
toimivia kriisinratkaisupäätöksiä 
kaatumassa olevista pankeista ja myös 
unionin tasolla kerätyn rahoituksen 
käytöstä. Pankkien kaatuminen yhdessä 
jäsenvaltiossa voi vaikuttaa 
sisämarkkinoilla koko unionin 
rahoitusmarkkinoiden vakauteen. 
Toimivien ja yhdenmukaisten 
kriisinratkaisusääntöjen sekä yhtäläisten 
kriisinratkaisun rahoitusehtojen 
varmistaminen ei ole pelkästään niiden 
jäsenvaltioiden etujen mukaista, joissa 
pankit toimivat, vaan yleisesti kaikkien 
jäsenvaltioiden etujen mukaista, koska sillä 
säilytetään kilpailu ja parannetaan 
sisämarkkinoiden toimintaa. 
Pankkijärjestelmät ovat sisämarkkinoilla 
vahvasti kytköksissä toisiinsa, 
pankkikonsernit ovat kansainvälisiä ja 
ulkomaisten varojen osuus pankkien 
varoista on suuri. Yhteiseen 
valvontamekanismiin (YVM) osallistuvien 
jäsenvaltioiden pankkikriiseillä olisi ilman 
yhteistä kriisinratkaisumekanismia 
voimakkaampi kielteinen vaikutus myös 
valvontamekanismiin osallistumattomiin 
jäsenvaltioihin. Yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin käyttöönotto 
lisää osallistuvien jäsenvaltioiden pankkien 
vakautta, estää kriisien leviämisen 
osallistumattomiin jäsenvaltioihin ja 
helpottaa siten koko sisämarkkinoiden 
toimintaa.

(7) Rahoituspalvelujen sisämarkkinoiden 
toteuttamisen kannalta on olennaisen 
tärkeää varmistaa, että unionissa tehdään 
yhtenäisiä ja johdonmukaisia 
kriisinratkaisupäätöksiä kaatumassa 
olevista pankeista ja myös unionin tasolla 
kerätyn rahoituksen käytöstä noudattaen 
yhtenäistettyä päätöksentekomenettelyä, 
joka mahdollistaa nopeat toimet. Pankkien 
kaatuminen yhdessä jäsenvaltiossa voi 
vaikuttaa sisämarkkinoilla koko unionin 
rahoitusmarkkinoiden vakauteen. 
Toimivien, yhdenmukaisten ja 
johdonmukaisten kriisinratkaisusääntöjen 
sekä yhtäläisten kriisinratkaisun 
rahoitusehtojen varmistaminen ei ole 
pelkästään niiden jäsenvaltioiden etujen 
mukaista, joissa pankit toimivat, vaan 
yleisesti kaikkien jäsenvaltioiden etujen 
mukaista, koska sillä säilytetään kilpailu ja 
parannetaan sisämarkkinoiden toimintaa. 
Pankkijärjestelmät ovat sisämarkkinoilla 
vahvasti kytköksissä toisiinsa, 
pankkikonsernit ovat kansainvälisiä ja 
ulkomaisten varojen osuus pankkien 
varoista on suuri. Yhteiseen 
valvontamekanismiin (YVM) osallistuvien 
jäsenvaltioiden pankkikriiseillä olisi ilman 
yhteistä kriisinratkaisumekanismia 
voimakkaampi kielteinen vaikutus myös 
valvontamekanismiin osallistumattomiin 
jäsenvaltioihin. Yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin käyttöönotto 
lisää osallistuvien jäsenvaltioiden pankkien 
vakautta, estää kriisien leviämisen 
osallistumattomiin jäsenvaltioihin ja 
helpottaa siten koko sisämarkkinoiden 
toimintaa.

Or. fr
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kriisinratkaisuvelvollisuuksien 
jakamisen kansallisen tason ja unionin 
tason välillä olisi vastattava 
valvontavelvollisuuksien jakamista näiden 
tasojen välillä. Niin kauan kuin valvonta on 
jäsenvaltiossa kansallista, kyseisen 
jäsenvaltion olisi edelleen oltava vastuussa 
pankin kaatumisen taloudellisista 
seurauksista. Yhteinen 
kriisinratkaisumekanismi olisi sen vuoksi 
ulotettava koskemaan ainoastaan sellaisia 
pankkeja ja rahoituslaitoksia, jotka ovat 
sijoittautuneet yhteiseen 
valvontamekanismiin osallistuviin 
jäsenvaltioihin ja jotka ovat EKP:n 
valvonnan alaisia yhteisen 
valvontamekanismin puitteissa. Pankkien, 
jotka ovat sijoittautuneet yhteiseen 
valvontamekanismiin osallistumattomiin 
jäsenvaltioihin, ei tulisi kuulua yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin piiriin. Näiden 
jäsenvaltioiden kuuluminen yhteiseen 
valvontamekanismiin loisi niille 
vääränlaisia kannustimia. Niiden 
valvontaviranomaiset voisivat erityisesti 
alkaa kohdella helläkätisemmin omalla
lainkäyttöalueellaan olevia pankkeja, koska 
kyseisten viranomaisten ei tarvitsisi kantaa 
pankkien kaatumiseen liittyvää 
taloudellista riskiä kokonaan. Sen vuoksi 
yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin olisi 
kuuluttava ainoastaan yhteiseen 
valvontamekanismiin osallistuvat 
jäsenvaltiot, jotta varmistettaisiin 
rinnakkaisuus valvontamekanismin kanssa. 
Jäsenvaltioiden liittyessä yhteiseen 
valvontamekanismiin ne tulisivat 
automaattisesti myös yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin piiriin. Yhteisen 

(10) Kriisinratkaisuvelvollisuuksien 
jakamisen kansallisen tason ja unionin 
tason välillä olisi vastattava 
valvontavelvollisuuksien jakamista näiden 
tasojen välillä. Niin kauan kuin valvonta on 
jäsenvaltiossa kansallista, kyseisen 
jäsenvaltion olisi myös edelleen oltava 
vastuussa pankin kaatumisen taloudellisista 
seurauksista. Yhteinen 
kriisinratkaisumekanismi olisi sen vuoksi 
ulotettava koskemaan ainoastaan sellaisia 
pankkeja ja rahoituslaitoksia, jotka ovat 
sijoittautuneet yhteiseen 
valvontamekanismiin osallistuviin 
jäsenvaltioihin ja jotka ovat EKP:n 
valvonnan alaisia yhteisen 
valvontamekanismin puitteissa. Pankkien, 
jotka ovat sijoittautuneet yhteiseen 
valvontamekanismiin osallistumattomiin 
jäsenvaltioihin, ei tulisi kuulua yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin piiriin. Näiden 
jäsenvaltioiden kuuluminen yhteiseen 
valvontamekanismiin loisi niille 
vääränlaisia kannustimia. Niiden 
valvontaviranomaiset voisivat erityisesti 
alkaa kohdella helläkätisemmin omalla 
lainkäyttöalueellaan olevia pankkeja, koska 
kyseisten viranomaisten ei tarvitsisi kantaa 
pankkien kaatumiseen liittyvää 
taloudellista riskiä kokonaan. Sen vuoksi 
yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin olisi 
kuuluttava ainoastaan yhteiseen 
valvontamekanismiin osallistuvat 
jäsenvaltiot, jotta varmistettaisiin 
rinnakkaisuus valvontamekanismin kanssa. 
Jäsenvaltioiden liittyessä yhteiseen 
valvontamekanismiin ne tulisivat 
automaattisesti myös yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin piiriin. Yhteisen
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kriisinratkaisumekanismin odotetaan viime 
kädessä ulottuvan koskemaan koko 
sisämarkkinoita.

kriisinratkaisumekanismin olisi viime 
kädessä ulotuttava koskemaan koko 
sisämarkkinoita.

Or. fr

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta päätöksentekomenettely olisi 
kriisinratkaisussa nopeaa ja tehokasta, 
kriisinratkaisuneuvoston olisi oltava 
erityinen unionin virasto, jolla on sen 
erityistehtäviä vastaavat rakenne ja joka 
poikkeaa kaikkien muiden unionin 
virastojen mallista. Sen kokoonpanossa 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
kaikki edut, jotka ovat merkityksellisiä 
kriisinratkaisumenettelyissä. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi toimittava 
johdon istunnoissa ja täysistunnoissa. 
Johdon istunnossa siihen olisi kuuluttava 
pääjohtaja, varapääjohtaja sekä komission 
ja EKP:n edustajat. Ottaen huomioon 
kriisinratkaisuneuvoston tehtävät 
neuvoston olisi nimitettävä pääjohtaja ja 
varapääjohtaja komission ehdotuksesta 
kuultuaan ensin Euroopan parlamenttia. 
Kun kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto keskustelee yhteen osallistuvaan 
jäsenvaltioon sijoittautuneen pankin tai 
konsernin kriisiratkaisusta, sen olisi 
kutsuttava päätöksentekomenettelyyn 
mukaan myös asianomaisen jäsenvaltion 
nimeämä jäsen, joka edustaa sen 
kansallista kriisinratkaisuviranomaista. 
Kun kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto keskustelee rajojen yli toimivasta 
konsernista, sen päätöksentekomenettelyyn 
olisi kutsuttava mukaan myös 
kotijäsenvaltion ja kaikkien 
vastaanottavien jäsenvaltioiden nimeämät 

(19) Jotta päätöksentekomenettely olisi 
kriisinratkaisussa nopeaa ja tehokasta, 
kriisinratkaisuneuvoston olisi oltava 
erityinen unionin virasto, jolla on sen 
erityistehtäviä vastaava oma rakenne ja 
joka poikkeaa kaikkien muiden unionin 
virastojen mallista. Sen kokoonpanossa 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
kaikki edut, jotka ovat merkityksellisiä 
kriisinratkaisumenettelyissä. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi toimittava 
johdon istunnoissa ja täysistunnoissa. 
Johdon istunnossa siihen olisi kuuluttava 
pääjohtaja, varapääjohtaja sekä komission 
ja EKP:n edustajat. Ottaen huomioon 
kriisinratkaisuneuvoston tehtävät 
neuvoston olisi nimitettävä pääjohtaja ja 
varapääjohtaja komission ehdotuksesta 
saatuaan Euroopan parlamentin 
hyväksynnän. Kun 
kriisinratkaisuneuvoston johdon istunto 
keskustelee yhteen osallistuvaan 
jäsenvaltioon sijoittautuneen pankin tai 
konsernin kriisiratkaisusta, sen olisi 
kutsuttava päätöksentekomenettelyyn 
mukaan myös asianomaisen jäsenvaltion 
nimeämä jäsen, joka edustaa sen 
kansallista kriisinratkaisuviranomaista. 
Kun kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto keskustelee rajojen yli toimivasta 
konsernista, sen päätöksentekomenettelyyn 
olisi kutsuttava mukaan myös 
kotijäsenvaltion ja kaikkien 
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jäsenet, jotka edustavat asianomaisia 
kansallisia kriisinratkaisuviranomaisia. 
Kotijäsenvaltion viranomaisilla ja 
vastaanottavien jäsenvaltioiden 
viranomaisilla olisi kuitenkin oltava 
tasapainoinen vaikutus päätökseen, minkä 
vuoksi vastaanottavien jäsenvaltioiden 
viranomaisilla olisi oltava yksi yhteinen 
ääni. Kriisiratkaisuneuvoston kokouksiin 
voidaan kutsua myös tarkkailijoita, muun 
muassa Euroopan vakausmekanismin ja
euroryhmän edustaja.

vastaanottavien jäsenvaltioiden nimeämät 
jäsenet, jotka edustavat asianomaisia 
kansallisia kriisinratkaisuviranomaisia. 
Kotijäsenvaltion viranomaisilla ja 
vastaanottavien jäsenvaltioiden 
viranomaisilla olisi kuitenkin oltava 
tasapainoinen vaikutus päätökseen, minkä 
vuoksi vastaanottavien jäsenvaltioiden 
viranomaisilla olisi oltava yksi yhteinen 
ääni. Kriisiratkaisuneuvoston kokouksiin 
voidaan kutsua myös tarkkailijoita, muun 
muassa Euroopan vakausmekanismin,
euroryhmän ja Euroopan parlamentin
edustaja.

Or. fr

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Euroopan unionin toimielinten 
vilpittömän yhteistyön periaate on 
vahvistettu perussopimuksissa ja 
erityisesti Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 13 artiklan 2 kohdassa.

Or. fr

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Kriisinratkaisuneuvoston ja 
tarvittaessa komission olisi korvattava 
direktiivillä [ ] nimetyt kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset kaikissa 
kysymyksissä, jotka liittyvät 

(21) Kriisinratkaisuneuvoston ja 
tarvittaessa komission olisi korvattava 
direktiivillä [ ] nimetyt kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset kaikissa 
kysymyksissä, jotka liittyvät 
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kriisinratkaisun päätöksentekomenettelyyn. 
Direktiivillä [ ] nimettyjen kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten olisi 
hoidettava edelleen sellaisia tehtäviä, jotka 
liittyvät kriisinratkaisuneuvoston 
hyväksymien kriisinratkaisujärjestelmien 
täytäntöönpanoon. Avoimuuden ja 
demokraattisen valvonnan varmistamiseksi 
sekä unionin toimielinten oikeuksien 
suojaamiseksi kriisinratkaisuneuvoston 
olisi oltava vastuuvelvollinen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kaikista tämän 
asetuksen perusteella tehtävistä 
päätöksistä. Samoista avoimuuteen ja 
demokraattiseen valvontaan liittyvistä 
syistä kansallisilla parlamenteilla olisi 
oltava tietyt oikeudet saada tietoja 
kriisinratkaisuneuvoston toiminnasta ja 
käydä sen kanssa vuoropuhelua.

kriisinratkaisun päätöksentekomenettelyyn. 
Direktiivillä [ ] nimettyjen kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten olisi 
hoidettava edelleen sellaisia tehtäviä, jotka 
liittyvät kriisinratkaisuneuvoston 
hyväksymien kriisinratkaisujärjestelmien 
täytäntöönpanoon. Avoimuuden ja 
demokraattisen valvonnan varmistamiseksi 
sekä unionin toimielinten oikeuksien 
suojaamiseksi kriisinratkaisuneuvoston 
olisi oltava vastuussa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, jotka ovat 
demokraattisesti oikeutettuja, 
eurooppalaisia ja jäsenvaltioita edustavia 
instituutioita, kaikista tämän asetuksen 
perusteella tehtävistä päätöksistä.

Or. fr

Perustelu

Kohta muutetaan vastaamaan YVM-ehdotuksen johdanto-osan 55 kappaletta, jonka mukaan 
EKP:n on ”oltava näiden tehtävien hoitamisesta vastuussa Euroopan parlamentille ja 
ministerineuvostolle, jotka ovat demokraattisesti oikeutettuja, eurooppalaisia ja jäsenvaltioita 
edustavia instituutioita”.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Avoimuuden, vastuun ja 
demokraattisen valvonnan 
varmistamiseksi ja ottaen huomioon 
kriisinratkaisuneuvoston 
kriisinratkaisutoimien vaikutus koko 
unionin etuihin ja rahoituspalvelujen 
sisämarkkinoiden yhtenäisyyteen ja 
eheyteen, mukaan lukien niiden 
mahdollinen vaikutus kansallisten 
pankkijärjestelmien rakenteisiin 
unionissa, kansallisilla parlamenteilla 
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olisi oltava tietyt oikeudet saada tietoja 
kriisinratkaisuneuvoston toiminnasta ja 
käydä sen kanssa vuoropuhelua.

Or. fr

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 b) Kriisinratkaisuneuvoston 
valvontaelimen edustajaa olisi 
osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten 
parlamenttien pyynnöstä voitava kuulla 
asianomaisten kansallisten parlamenttien 
toimivaltaisissa valiokunnissa 
toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
läsnä ollessa.

Or. fr

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pääjohtajan, varapääjohtajan ja 
komission ja EKP:n nimittämien 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenten 
toimikausi on viisi vuotta. Jollei 53 artiklan 
6 kohdasta muuta johdu, toimikautta ei 
voida uusia.

2. Pääjohtajan, varapääjohtajan ja 
komission ja EKP:n nimittämien 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenten 
toimikausi on viisi vuotta. Jollei 52 artiklan 
6 kohdasta muuta johdu, toimikautta ei 
voida uusia.

Or. fr
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kriisinratkaisuneuvoston täysistunto, 
jonka tehtävät määritellään 47 artiklassa;

a) kriisinratkaisuneuvoston täysistunto, 
jonka tehtävät määritellään 46 artiklassa;

Or. fr

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kriisinratkaisuneuvoston johdon istunto, 
jonka tehtävät määritellään 51 artiklassa;

b) kriisinratkaisuneuvoston johdon istunto, 
jonka tehtävät määritellään 50 artiklassa;

Or. fr

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) pääjohtaja, jonka tehtävät määritellään 
53 artiklassa.

c) pääjohtaja, jonka tehtävät määritellään 
52 artiklassa.

Or. fr
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kriisinratkaisuneuvosto toimittaa 
vuosittain Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, komissiolle ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle kertomuksen 
sille tällä asetuksella annettujen tehtävien 
hoitamisesta.

2. Kriisinratkaisuneuvosto toimittaa 
vuosittain Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, komissiolle, Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle ja 
osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisille 
parlamenteille kertomuksen sille tällä 
asetuksella annettujen tehtävien 
hoitamisesta.

Or. fr

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pääjohtaja esittää kyseisen kertomuksen 
julkisesti Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

3. Pääjohtaja esittää kyseisen kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Or. fr

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Osallistuvien jäsenvaltioiden 
kansalliset parlamentit voivat esittää 
kriisinratkaisuneuvostolle perusteltuja 
huomautuksiaan tästä kertomuksesta.

Or. fr
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Pääjohtaja voi käydä pyynnöstä 
luottamuksellisia suullisia keskusteluja 
suljettujen ovien takana Euroopan 
parlamentin toimivaltaisen valiokunnan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien 
kanssa silloin, kun tällaisia keskusteluja 
edellytetään perussopimuksen mukaisten 
Euroopan parlamentin toimivaltuuksien 
käyttämiseksi. Euroopan parlamentti ja 
kriisinratkaisuneuvosto tekevät 
sopimuksen yksityiskohtaisista säännöistä 
näiden keskustelujen järjestämiseksi 
varmistaakseen täyden 
luottamuksellisuuden niiden 
salassapitovelvoitteiden mukaisesti, jotka 
EKP:lle on määrätty asiaa koskevan 
unionin lainsäädännön mukaisena 
toimivaltaisena viranomaisena.

7. Pääjohtaja voi käydä Euroopan 
parlamentin pyynnöstä tai omasta 
pyynnöstään luottamuksellisia suullisia 
keskusteluja suljettujen ovien takana 
Euroopan parlamentin toimivaltaisen 
valiokunnan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajien kanssa silloin, kun 
tällaisia keskusteluja edellytetään 
perussopimuksen mukaisten Euroopan 
parlamentin toimivaltuuksien 
käyttämiseksi.

Or. fr

Perustelu

EP:n ja kriisinratkaisuneuvoston välistä sopimusta koskevat säännökset on koottu 41 artiklan 
uuteen 9 kohtaan.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kriisinratkaisuneuvosto tekee 
yhteistyötä parlamentin kanssa kaikkien 
parlamentin tekemien tutkimusten aikana 
SEUT-sopimuksen mukaisesti. 
Kriisinratkaisuneuvosto ja parlamentti 
sopivat asianmukaisista järjestelyistä, 

8. Kriisinratkaisuneuvosto tekee 
yhteistyötä parlamentin kanssa kaikkien 
parlamentin tekemien tutkimusten aikana 
SEUT-sopimuksen mukaisesti.
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jotka liittyvät kriisinratkaisuneuvostolle 
tällä asetuksella annettujen tehtävien 
hoitamisen demokraattista 
vastuuvelvollisuutta ja valvontaa 
koskeviin käytännön menettelyihin. Nämä 
järjestelyt koskevat muun muassa 
tiedonsaantia, yhteistyötä tutkimuksissa ja 
tietoja pääjohtajan valintamenettelystä.

Or. fr

Perustelu

EP:n ja kriisinratkaisuneuvoston välistä sopimusta koskevat säännökset on koottu 41 artiklan 
uuteen 9 kohtaan.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Euroopan parlamentti ja 
kriisinratkaisuneuvosto sopivat 
asianmukaisista järjestelyistä, jotka 
liittyvät kriisinratkaisuneuvostolle tällä 
asetuksella annettujen tehtävien 
hoitamisen demokraattista 
vastuuvelvollisuutta ja valvontaa 
koskeviin käytännön menettelyihin.
Näissä järjestelyissä vahvistetaan 
käytännön menettelyt luottamuksellisten 
suullisten keskustelujen järjestämiseksi 
suljettujen ovien takana 
kriisinratkaisuneuvoston ja Euroopan 
parlamentin toimivaltaisen valiokunnan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien 
välillä, jotta varmistetaan täysi 
luottamuksellisuus EKP:lle asiaa 
koskevan unionin lainsäädännön 
mukaisena toimivaltaisena viranomaisena 
määrättyjen salassapitovelvoitteiden 
mukaisesti.
Nämä järjestelyt koskevat myös muun 
muassa tiedonsaantia, yhteistyötä 
tutkimuksissa ja tietoja pääjohtajan 
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valintamenettelystä.

Or. fr

Perustelu

EP:n ja kriisinratkaisuneuvoston välistä sopimusta koskevat säännökset on koottu 41 artiklan 
uuteen 9 kohtaan.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Osallistuvan jäsenvaltion kansallinen 
parlamentti voi pyytää pääjohtajaa
osallistumaan näkemysten vaihtoon 
kyseisen jäsenvaltion luottolaitosten 
kriisinratkaisusta yhdessä kansallisen 
kriisinratkaisuviranomaisen edustajan 
kanssa.

2. Osallistuvan jäsenvaltion kansallinen 
parlamentti voi kutsua pääjohtajan
osallistumaan näkemysten vaihtoon 
kyseisen jäsenvaltion luottolaitosten 
kriisinratkaisusta yhdessä kansallisen 
kriisinratkaisuviranomaisen edustajan 
kanssa.

Or. fr

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenet toimivat 
riippumattomasti, puolueettomasti ja koko 
unionin edun mukaisesti pyytämättä tai 
ottamatta ohjeita unionin toimielimiltä tai 
elimiltä, minkään jäsenvaltion hallitukselta 
taikka muulta julkiselta tai yksityiseltä 
elimeltä.

2. Edellä 39 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenet toimivat 
riippumattomasti, puolueettomasti ja koko 
unionin edun mukaisesti pyytämättä tai 
ottamatta ohjeita unionin toimielimiltä tai 
elimiltä, minkään jäsenvaltion hallitukselta 
taikka muulta julkiselta tai yksityiseltä 
elimeltä.

Or. fr
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
45 artikla

Komission teksti Tarkistus

Osallistuminen täysistuntoihin Kriisinratkaisuneuvoston täysistuntojen
koolle kutsuminen ja niihin

osallistuminen

Kaikki kriisinratkaisuneuvoston jäsenet 
osallistuvat sen täysistuntoihin.

1. Kriisinratkaisuneuvoston täysistunnot 
kutsuu koolle pääjohtaja.
2. Kriisinratkaisuneuvosto pitää 
vähintään kaksi sääntömääräistä 
täysistuntoa vuodessa. Lisäksi täysistunto 
kokoontuu pääjohtajan aloitteesta tai jos 
komissio tai vähintään kolmasosa 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenistä sitä 
pyytää.
3. Kaikki kriisinratkaisuneuvoston jäsenet 
osallistuvat sen täysistuntoihin.

4. Kriisinratkaisuneuvoston täysistunto 
voi kutsua tarkkailijoita osallistumaan 
tapauskohtaisesti sen kokoontumisiin.
5. Kriisinratkaisuneuvosto vastaa 
täysistuntonsa sihteeristön tehtävistä.

(Liittyy 47 artiklaa koskevaan tarkistukseen)

Or. fr

Perustelu

Yhdistämällä 45 ja 47 artikla parannetaan täysistuntojen koolle kutsumista ja niihin 
osallistumista koskevien järjestelyjen luettavuutta ja yhdenmukaistetaan asetuksen 
rakennetta.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hyväksyy kunkin vuoden marraskuun 
30 päivään mennessä pääjohtajan 

a) hyväksyy kunkin vuoden marraskuun 
30 päivään mennessä pääjohtajan 
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esittämään luonnokseen perustuvan 
kriisinratkaisuneuvoston vuotuisen 
työohjelman seuraavaa vuotta varten 
49 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja 
toimittaa sen tiedoksi Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja
Euroopan keskuspankille;

esittämään luonnokseen perustuvan 
kriisinratkaisuneuvoston vuotuisen 
työohjelman seuraavaa vuotta varten ja 
toimittaa sen tiedoksi Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, komissiolle,
Euroopan keskuspankille ja kansallisille 
parlamenteille;

Or. fr

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hyväksyy kriisinratkaisuneuvoston 
vuotuisen talousarvion 59 artiklan 
2 kohdan mukaisesti;

b) hyväksyy kriisinratkaisuneuvoston 
vuotuisen talousarvion 58 artiklan 
2 kohdan mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) hyväksyy 42 artiklassa tarkoitetun 
vuosikertomuksen kriisinratkaisuneuvoston 
toiminnasta. Tässä kertomuksessa esitetään 
yksityiskohtaiset selvitykset talousarvion 
toteuttamisesta;

d) hyväksyy 41 artiklassa tarkoitetun 
vuosikertomuksen kriisinratkaisuneuvoston 
toiminnasta. Tässä kertomuksessa esitetään 
yksityiskohtaiset selvitykset talousarvion 
toteuttamisesta;

Or. fr
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
47 artikla

Komission teksti Tarkistus

47 artikla Poistetaan.
Kriisinratkaisuneuvoston täysistunnon 
kokoontuminen
1. Kriisinratkaisuneuvoston täysistunnot 
kutsuu koolle pääjohtaja.
2. Kriisinratkaisuneuvosto pitää 
vähintään kaksi sääntömääräistä 
täysistuntoa vuodessa. Lisäksi täysistunto 
kokoontuu pääjohtajan aloitteesta tai jos 
komissio tai vähintään kolmasosa 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenistä sitä 
pyytää.
3. Kriisinratkaisuneuvoston täysistunto 
voi kutsua tarkkailijoita osallistumaan 
tapauskohtaisesti sen kokoontumisiin.
4. Kriisinratkaisuneuvosto vastaa 
täysistuntonsa sihteeristön tehtävistä.

(Liittyy 45 artiklaa koskevaan tarkistukseen)

Or. fr

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Päätöksentekoprosessi Päätöksenteko

Or. fr

Perustelu

Päätöksentekoa koskevissa 48 ja 51 artiklassa on käytettävä samaa otsikkoa.
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisuneuvosto tekee 
täysistunnossaan päätöksensä jäsentensä 
yksinkertaisella enemmistöllä. Edellä 
47 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetut päätökset tehdään kuitenkin sen 
jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä.

1. Kriisinratkaisuneuvosto tekee 
täysistunnossaan päätöksensä jäsentensä 
yksinkertaisella enemmistöllä. Edellä 
46 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetut päätökset tehdään kuitenkin sen 
jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä.

Or. fr

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Osallistuminen johdon istuntoihin Kriisinratkaisuneuvoston johdon
istuntojen koolle kutsuminen ja niihin

osallistuminen

Or. fr

Perustelu

Täysistuntojen ja johdon istuntojen koolle kutsumista ja niihin osallistumista koskevissa 
artikloissa on käytettävä samaa otsikkoa.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto kokoontuu pääjohtajan aloitteesta 
tai kahden jäsenensä pyynnöstä. 
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Pääjohtaja toimii johdon istuntojen 
puheenjohtajana.
Kriisinratkaisuneuvosto voi kutsua 
tarkkailijoita osallistumaan 
tapauskohtaisesti sen johdon istuntoihin.

(Liittyy 50 artiklan 4 kohtaa ja 51 artiklan 4 kohdan toista alakohtaa koskeviin tarkistuksiin)

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään kriisinratkaisuneuvoston johdon istuntojen koolle kutsumista 
koskevia järjestelyjä, jotka alun perin sisältyivät eri artikloihin ja joissa oli erilaisia 
säännöksiä.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jollei 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, 
kriisinratkaisuneuvoston johdon istuntoihin 
osallistuvat 40 artiklan 1 kohdan a–
d alakohdassa tarkoitetut 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenet.

1. Jollei 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, 
kriisinratkaisuneuvoston johdon istuntoihin 
osallistuvat 39 artiklan 1 kohdan a–
d alakohdassa tarkoitetut 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenet.

Or. fr

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Käsiteltäessä 2 artiklassa tarkoitettua 
yhteisöä tai konsernia, joka on 
sijoittautunut ainoastaan yhteen 
osallistuvaan jäsenvaltioon, 52 artiklan 1 ja 
3 kohdan mukaiseen käsittelyyn ja 
päätöksentekoprosessiin osallistuu myös 
kyseisen jäsenvaltion nimittämä jäsen.

2. Käsiteltäessä 2 artiklassa tarkoitettua 
yhteisöä tai konsernia, joka on 
sijoittautunut ainoastaan yhteen 
osallistuvaan jäsenvaltioon, 51 artiklan 1 ja 
3 kohdan mukaiseen käsittelyyn ja 
päätöksentekoprosessiin osallistuu myös 
kyseisen jäsenvaltion nimittämä jäsen.
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Or. fr

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa 
konsernia 52 artiklan 2 ja 3 kohdan 
mukaiseen käsittelyyn ja 
päätöksentekoprosessiin osallistuvat sen 
jäsenvaltion nimittämä jäsen, jossa 
konsernitason kriisinratkaisuviranomainen 
sijaitsee, sekä niiden jäsenvaltioiden 
nimittämät jäsenet, joihin konsolidoidun 
valvonnan piiriin kuuluva tytäryhtiö tai 
yhteisö on sijoittautunut.

3. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa 
konsernia 51 artiklan 2 ja 3 kohdan 
mukaiseen käsittelyyn ja 
päätöksentekoprosessiin osallistuvat sen 
jäsenvaltion nimittämä jäsen, jossa 
konsernitason kriisinratkaisuviranomainen 
sijaitsee, sekä niiden jäsenvaltioiden 
nimittämät jäsenet, joihin konsolidoidun 
valvonnan piiriin kuuluva tytäryhtiö tai 
yhteisö on sijoittautunut.

Or. fr

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kriisinratkaisuneuvoston johdon istunto 
kokoontuu pääjohtajan aloitteesta tai 
jäsentensä pyynnöstä.

4. Kriisinratkaisuneuvoston johdon istunto 
kokoontuu pääjohtajan aloitteesta tai 
kahden jäsenensä pyynnöstä.

(Liittyy 49 artiklan -1 kohtaa ja 51 artiklan 4 kohdan toista alakohtaa koskeviin tarkistuksiin)

Or. fr

Perustelu

Tarkistus liittyy 49 artiklaan lisättyyn -1 kohtaan (uusi).
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kriisinratkaisuneuvoston täysistunto 
vahvistaa kriisinratkaisuneuvoston 
johdon istunnon työjärjestyksen.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Kriisinratkaisuneuvoston työjärjestyksestä säädetään jo 46 artiklan 1 kohdan h alakohdassa.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa 
konsernia kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto tekee päätöksensä osallistuvien 
jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä.
Edellä 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenillä ja sen 
jäsenvaltion nimittämällä jäsenellä, jossa 
konsernitason kriisinratkaisuviranomainen 
sijaitsee, on kullakin yksi ääni. Muilla 
osallistuvilla jäsenillä on kullakin 
äänioikeus, joka vastaa osaa yhdestä 
äänestä ja niiden jäsenvaltioiden 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
määrää, joihin konsolidoidun valvonnan 
piiriin kuuluva tytäryhtiö tai yhteisö on 
sijoittautunut. Äänten mennessä tasan 
pääjohtajan ääni ratkaisee.

2. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa 
konsernia kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto tekee päätöksensä osallistuvien 
jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä.
Edellä 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenillä ja sen 
jäsenvaltion nimittämällä jäsenellä, jossa 
konsernitason kriisinratkaisuviranomainen 
sijaitsee, on kullakin yksi ääni. Muilla 
osallistuvilla jäsenillä on kullakin 
äänioikeus, joka vastaa yhtä ääntä
jaettuna niiden jäsenvaltioiden kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten määrällä, 
joihin konsolidoidun valvonnan piiriin 
kuuluva tytäryhtiö tai yhteisö on 
sijoittautunut. Äänten mennessä tasan 
pääjohtajan ääni ratkaisee.

Or. fr
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Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuneuvoston johdon istunto 
hyväksyy ja julkaisee johdon istuntoja 
koskevan työjärjestyksen.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Kriisinratkaisuneuvoston työjärjestyksestä säädetään jo 46 artiklan 1 kohdan h alakohdassa.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuneuvoston johdon istunto 
kokoontuu pääjohtajan omasta 
aloitteestaan esittämästä kutsusta tai 
kahden jäsenen kutsusta, ja sen 
puheenjohtajana toimii pääjohtaja. 
Kriisinratkaisuneuvosto voi kutsua 
tarkkailijoita osallistumaan 
tapauskohtaisesti sen johdon istuntoihin.

Poistetaan.

(Liittyy 49 artiklan -1 kohtaa ja 50 artiklan 4 kohtaa koskeviin tarkistuksiin)

Or. fr
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Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) toteuttaa kriisinratkaisuneuvoston 
talousarviota 59 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti;

d) toteuttaa kriisinratkaisuneuvoston 
talousarviota 58 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kuultuaan täysistunnossa kokoontunutta 
kriisinratkaisuneuvostoa komissio esittää 
neuvostolle luettelon ehdokkaista 
pääjohtajan ja varapääjohtajan nimittämistä 
varten. Neuvosto nimittää pääjohtajan ja 
varapääjohtajan kuultuaan Euroopan 
parlamenttia.

5. Kuultuaan täysistunnossa kokoontunutta 
kriisinratkaisuneuvostoa komissio esittää 
neuvostolle luettelon ehdokkaista 
pääjohtajan ja varapääjohtajan nimittämistä 
varten. Neuvosto nimittää pääjohtajan ja 
varapääjohtajan Euroopan parlamentin 
hyväksyttyä luettelon.

Or. fr

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Poiketen siitä, mitä 40 artiklan 
2 kohdassa säädetään, tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen nimitettävän 
ensimmäisen varapääjohtajan toimikausi 
on kolme vuotta; toimikausi voidaan uusia 
kerran viideksi vuodeksi. Pääjohtaja ja 
varapääjohtaja jatkavat tehtävässään 

6. Poiketen siitä, mitä 39 artiklan 
2 kohdassa säädetään, tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen nimitettävän 
ensimmäisen varapääjohtajan toimikausi 
on kolme vuotta; toimikausi voidaan uusia 
kerran viideksi vuodeksi. Pääjohtaja ja 
varapääjohtaja jatkavat tehtävässään 
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seuraajiensa nimittämiseen asti. seuraajiensa nimittämiseen asti.

Or. fr

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Pääjohtaja tai varapääjohtaja, jonka 
toimikautta on jatkettu, ei voi osallistua 
enää jatketun toimikautensa lopussa 
kyseisen toimen valintamenettelyyn.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Johtajan ja pääjohtajan toimikausi vahvistetaan 39 artiklan 2 kohdassa.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jos pääjohtaja tai varapääjohtaja ei enää 
täytä niitä vaatimuksia, joita hänen 
tehtävänsä edellyttävät, tai jos he ovat 
syyllistyneet vakavaan rikkomukseen, 
neuvosto voi komission ehdotuksesta ja 
Euroopan parlamenttia kuultuaan erottaa 
pääjohtajan tai varapääjohtajan 
tehtävästään.

8. Jos pääjohtaja tai varapääjohtaja ei enää 
täytä niitä vaatimuksia, joita hänen 
tehtävänsä edellyttävät, tai jos hän on 
syyllistynyt vakavaan rikkomukseen, 
neuvosto voi komission ehdotuksesta ja 
saatuaan Euroopan parlamentin 
hyväksynnän erottaa pääjohtajan tai 
varapääjohtajan tehtävästään.

Or. fr
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Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kriisinratkaisuneuvoston johdon istunto 
toimittaa kunkin vuoden maaliskuun 
31 päivään mennessä 
kriisinratkaisuneuvoston edellisen 
varainhoitovuoden alustavan tilinpäätöksen 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
komissiolle ja
tilintarkastustuomioistuimelle.

3. Kriisinratkaisuneuvoston johdon istunto 
toimittaa kunkin vuoden maaliskuun 
31 päivään mennessä 
kriisinratkaisuneuvoston edellisen 
varainhoitovuoden alustavan tilinpäätöksen 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle 
ja kansallisille parlamenteille.

Or. fr

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Pääjohtaja toimittaa kutakin 
varainhoitovuotta seuraavan vuoden 
heinäkuun 1 päivään mennessä lopullisen 
tilinpäätöksen Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, komissiolle ja
tilintarkastustuomioistuimelle.

Pääjohtaja toimittaa kutakin 
varainhoitovuotta seuraavan vuoden 
heinäkuun 1 päivään mennessä lopullisen 
tilinpäätöksen Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, komissiolle,
tilintarkastustuomioistuimelle ja 
kansallisille parlamenteille.

Or. fr

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) siihen asti, kunnes neuvoston 53 artiklan 
mukaisesti nimittämä pääjohtaja ryhtyy 
hoitamaan tehtäviään, komissio voi nimetä 

a) siihen asti, kun neuvoston 52 artiklan 
mukaisesti nimittämä pääjohtaja ryhtyy 
hoitamaan tehtäviään, komissio voi nimetä 
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komission virkamiehen virkaa tekeväksi 
pääjohtajaksi hoitamaan pääjohtajalle 
osoitettuja tehtäviä;

komission virkamiehen virkaa tekeväksi 
pääjohtajaksi hoitamaan pääjohtajalle 
osoitettuja tehtäviä;

Or. fr

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) poiketen siitä, mitä 47 artiklan 1 kohdan 
i alakohdassa säädetään ja siihen asti, 
kunnes 47 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
päätös annetaan, virkaa tekevä pääjohtaja 
käyttää nimittävän viranomaisen 
toimivaltaa;

b) poiketen siitä, mitä 46 artiklan 1 kohdan 
i alakohdassa säädetään ja siihen asti, kun
46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu päätös 
annetaan, virkaa tekevä pääjohtaja käyttää 
nimittävän viranomaisen toimivaltaa;

Or. fr


