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RÖVID INDOKOLÁS

A gazdasági és monetáris uniónak az euróövezet országait tömörítő bankunió létrehozása 
révén történő megerősítése az európai integrációs folyamat elengedhetetlenül szükséges 
szakasza, amelytől azt várjuk, hogy megszilárdítja majd és morális szempontból megtisztítja a 
pénzügyi szolgáltatások belső piacát, visszaállítja a polgárok és a piacok bizalmát, valamint 
orvosolja a pénzügyi piacoknak a gazdasági válság ideje alatt még hangsúlyosabbá vált 
széttöredezettségét. 

A vélemény előadója a bankunió második pillérének intézményi keretével foglalkozik, 
amelyet egy egységes szanálási mechanizmussal és egy egységes szanálási alappal láttak el. 
Ez a mechanizmus – amely a Bizottság által 2012 szeptemberében javasolt egységes 
felügyeleti mechanizmus kiegészítése – központosítja majd az euróövezetben jelentkező 
bankválságok kezeléséhez szükséges kulcsfontosságú hatásköröket és forrásokat, és európai 
szinten integrált szanálási mechanizmushoz vezet majd. A rendszer a részt vevő tagállamok 
nemzeti szanálási hatóságaiból és az Európai Bizottságból álló Egységes Szanálási Testületre 
(a továbbiakban: Testület) támaszkodik. Ez a megoldás rendkívül jelentős, intézményi jellegű 
kérdéseket vet fel, amelyeket az Alkotmányügyi Bizottság vizsgálatára kell bocsátani és az 
Európai Parlament valamennyi képviselője elé kell terjeszteni. 

Az előadó ugyanakkor szeretné felhívni a figyelmet a Gazdasági és Monetáris Bizottság által 
az „Úton a bankunió felé” témájában benyújtott állásfoglalás 6. pontjára, amely hangsúlyozza, 
hogy „a felügyeletet érintő minden nagyobb változás esetén, beleértve más intézmények 
bevonását is, az intézmények parlamenti átláthatóságának és elszámoltathatóságának 
egyenértékű módon kell növekednie, ami magában foglalja a kérdezés teljes körű jogát és a 
teljes hatáskört a kinevezések és a költségvetési eljárás vonatkozásában”. 

Az előadó egyetért a végső céllal, azaz a bankunió irányítás alá helyezésével, és ebből 
fakadóan az egységes szanálási mechanizmus és az egységes szanálási alap létrehozásával az 
Unió intézményi keretén belül, és úgy véli, hogy valóban fel kell számolni a nemzeti politikák 
és az európai politikák között jelenleg még fennálló eltéréseket. Az előadó ebben a 
vonatkozásban a javaslat javítását három fő pontban tartja szükségesnek, ezekhez 
kapcsolódnak tehát az általa javasolt módosítások, amelyek célja: 

 felülvizsgálni az intézményi keretre vonatkozó III. rész felépítését, különösen az I. és a 
IV. cím összevonásával, 

 megerősíteni a parlamenti ellenőrzést a Testület szanálási hatásköreinek gyakorlása 
felett,

 megszilárdítani az Európai Unió ezen újonnan létrehozandó testületének demokratikus 
elszámoltatását az Európai Parlament és a részt vevő tagállamok nemzeti parlamentjei 
előtt. 

Az előadó tehát egyetért az Európai Bizottság javaslatának jogalapjával (az EUMSZ 114. 
cikke), amely intézkedéseket ír elő a belső piac létrehozására és működésére vonatkozó 
nemzeti rendelkezések közelítésére vonatkozó intézkedések elfogadása tekintetében.  Az 
előadó módosításaiban a parlamenti ellenőrzés megerősítését javasolja a Testület szanálási 
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hatásköreinek gyakorlása felett, az Európai Parlament jóváhagyására irányuló eljárás 
bevezetésével a Testület ügyvezető igazgatójának és az ügyvezetőigazgató-helyettesének 
kinevezése tekintetében, valamint az Európai Parlamenttel – az EP illetékes bizottságával, 
illetve annak csupán elnökével és elnökhelyetteseivel – folytatandó rendszeres eszmecsere 
révén. 

Az előadó ugyancsak szeretné maradéktalanul érvényre juttatni az EUMSZ-hez csatolt 1. 
jegyzőkönyvben, valamint az EUMSZ 69., 70., 71. és 352. cikkében rögzített, az egységes 
szanálási mechanizmusban részt vevő  tagállamok nemzeti parlamentjeit megillető 
jogosultságokat. Annak garantálásáról van szó, hogy a Testület éves munkaprogramját 
eljuttassák a részt vevő tagállamok parlamentjeihez, hogy e parlamentek a maguk részéről 
indokolt észrevételeket intézhessenek a Testülethez e programról, valamint minden évben 
megkapják a Testület megelőző gazdasági évre vonatkozó számlaelszámolását. 

MÓDOSÍTÁSOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós gazdaság fellendülésének 
elősegítése érdekében elengedhetetlenül 
fontos a banki szolgáltatások belső 
piacának fokozott integrációja. A jelenlegi 
pénzügyi és gazdasági válság azonban 
rámutatott, hogy a belső piac működése 
ezen a téren veszélyben van, és egyre 
növekszik a pénzügyi fragmentáció 
kockázata. A bankközi piacok kevésbé 
likvidek, a több országot érintő banki 
tevékenység pedig háttérbe szorul a 
fertőzéstől való félelem, valamint a más 
nemzeti bankrendszerek, illetve a 
tagállamoknak a bankok támogatására 
vonatkozó képessége iránti bizalom hiánya 
miatt.

(1) Az uniós gazdaság fellendülésének 
elősegítése érdekében elengedhetetlenül 
fontos a banki szolgáltatások belső 
piacának fokozott integrációja. A jelenlegi 
pénzügyi és gazdasági válság azonban
rámutatott, hogy a belső piac működése 
ezen a téren veszélyben van, és egyre 
növekszik a pénzügyi fragmentáció 
kockázata. A bankközi piacok kevésbé 
likvidek, a több országot érintő banki 
tevékenység pedig háttérbe szorul a 
fertőzéstől való félelem, valamint a más 
nemzeti bankrendszerek, illetve a 
tagállamoknak a bankok támogatására 
vonatkozó képessége iránti bizalom hiánya 
miatt. Ez komoly aggodalmat okoz az 
egységes piacon, ahol a bankintézetek 
európai útlevéllel rendelkeznek, így 
többségük több tagállamban van jelen.
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Or. fr

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A pénzügyi szolgáltatások belső 
piacának kiteljesítése érdekében alapvető 
fontosságú, hogy a fizetésképtelenné vált 
bankokra – és ezen belül az uniós szinten 
előteremtett források felhasználására –
vonatkozóan hatékony és egységes
szanálási döntések szülessenek az Unióban.
A belső piacon belül egyetlen tagállam 
bankjainak fizetésképtelensége kihathat az 
egész Unió pénzügyi piacainak 
stabilitására. A hatékony és egységes
szanálási szabályok, valamint a szanálás 
finanszírozására vonatkozó azonos 
feltételek biztosítása valamennyi 
tagállamra kiterjedően nem csupán 
azoknak a tagállamoknak áll érdekében, 
amelyekben a bankok működnek, hanem 
általánosságban véve minden tagállamnak, 
mivel ezáltal megőrizhető a 
versenyképesség és javítható a belső piac 
működése. A belső piacon igen szorosak a 
bankrendszerek közötti 
összekapcsolódások, a bankcsoportok 
nemzetköziek, és a bankok nagy arányban 
rendelkeznek külföldi eszközökkel.
Egységes szanálási mechanizmus nélkül az 
egységes felügyeleti mechanizmusban 
résztvevő tagállamokban jelentkező 
bankválságok a mechanizmusban részt 
nem vevő tagállamokban is súlyosabb 
rendszerszintű következményekkel 
járnának. Az egységes szanálási 
mechanizmus létrehozása fokozni fogja a 
résztvevő tagállamokban levő bankok 
stabilitását, és megelőzi a válságok 
tovagyűrűzését a részt nem vevő 
tagállamokba, így megkönnyítve a belső 

(7) A pénzügyi szolgáltatások belső 
piacának kiteljesítése érdekében alapvető 
fontosságú, hogy a fizetésképtelenné vált 
bankokra – és ezen belül az uniós szinten 
előteremtett források felhasználására –
vonatkozóan egységes és koherens, a 
gyors beavatkozás képességét lehetővé 
tevő, egységesített eljárással hozott
szanálási döntések szülessenek az Unióban.
A belső piacon belül egyetlen tagállam 
bankjainak fizetésképtelensége kihathat az 
egész Unió pénzügyi piacainak 
stabilitására. A hatékony, egységes és
koherens szanálási szabályok, valamint a 
szanálás finanszírozására vonatkozó 
azonos feltételek biztosítása valamennyi 
tagállamra kiterjedően nem csupán 
azoknak a tagállamoknak áll érdekében, 
amelyekben a bankok működnek, hanem 
általánosságban véve minden tagállamnak, 
mivel ezáltal megőrizhető a 
versenyképesség és javítható a belső piac 
működése. A belső piacon igen szorosak a 
bankrendszerek közötti 
összekapcsolódások, a bankcsoportok 
nemzetköziek, és a bankok nagy arányban 
rendelkeznek külföldi eszközökkel.
Egységes szanálási mechanizmus nélkül az 
egységes felügyeleti mechanizmusban részt 
vevő tagállamokban jelentkező 
bankválságok a mechanizmusban részt 
nem vevő tagállamokban is súlyosabb 
rendszerszintű következményekkel 
járnának. Az egységes szanálási 
mechanizmus létrehozása fokozni fogja a 
részt vevő tagállamokban levő bankok 
stabilitását, és megelőzi a válságok 
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piac egészének működését. tovagyűrűzését a részt nem vevő 
tagállamokba, így megkönnyítve a belső 
piac egészének működését.

Or. fr

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A szanálási felelősségek nemzeti és 
uniós szintek közötti elosztását össze kell 
hangolni a felügyeleti felelősségek e 
szintek közötti elosztásával. Mindaddig, 
amíg egy tagállamban nemzeti szintű 
marad a felügyelet, az adott tagállamnak 
kell felelősséget vállalnia a bankcsődök 
pénzügyi következményeiért. Az egységes 
szanálási mechanizmusnak ezért kizárólag 
az egységes felügyeleti mechanizmusban 
résztvevő, és az egységes felügyeleti 
mechanizmus keretében az EKB 
felügyelete alá tartozó tagállamokban 
letelepedett bankokra és pénzügyi 
intézményekre kell kiterjednie. Az 
egységes felügyeleti mechanizmusban részt 
nem vevő tagállamokban letelepedett 
bankokra nem kell kiterjeszteni az 
egységes szanálási mechanizmust. mivel ez 
rossz jelzést adna. Nevezetesen az ilyen 
tagállamok felügyeleti szervei 
engedékenyebbé válhatnak a 
joghatóságukban levő bankokkal szemben, 
mivel nem őket terhelné a bank 
fizetésképtelenségének teljes pénzügyi 
kockázata. Ebből adódóan – az egységes 
felügyeleti mechanizmussal való párhuzam 
biztosítása érdekében – az egységes 
szanálási mechanizmust csak az egységes 
felügyeleti mechanizmusban résztvevő
tagállamok esetében kell alkalmazni.
Ahogy a tagállamok csatlakoznak az 
egységes felügyeleti mechanizmushoz, 

(10) A szanálási felelősségek nemzeti és 
uniós szintek közötti elosztását helyes 
volna összehangolni a felügyeleti 
felelősségek e szintek közötti elosztásával.
Ugyancsak kívánatos volna, hogy – mivel
a felügyelet gyakorlása nemzeti szinten 
történik –, a bankcsődök pénzügyi
következményeit az a tagállam viselje, 
ahol az bekövetkezett. Az egységes 
szanálási mechanizmusnak ezért kizárólag 
az egységes felügyeleti mechanizmusban 
részt vevő, és az egységes felügyeleti 
mechanizmus keretében az EKB 
felügyelete alá tartozó tagállamokban 
letelepedett bankokra és pénzügyi 
intézményekre kell kiterjednie. Az 
egységes felügyeleti mechanizmusban részt 
nem vevő tagállamokban letelepedett 
bankokra nem kell kiterjeszteni az 
egységes szanálási mechanizmust. mivel ez 
rossz jelzést adna. Nevezetesen az ilyen 
tagállamok felügyeleti szervei 
engedékenyebbé válhatnak a 
joghatóságukban levő bankokkal szemben, 
mivel nem őket terhelné a bank 
fizetésképtelenségének teljes pénzügyi 
kockázata. Ebből adódóan – az egységes 
felügyeleti mechanizmussal való párhuzam 
biztosítása érdekében – az egységes 
szanálási mechanizmust csak az egységes 
felügyeleti mechanizmusban részt vevő
tagállamok esetében kell alkalmazni.
Ahogy a tagállamok csatlakoznak az 
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automatikusan az egységes szanálási 
mechanizmus résztvevőjévé kell válniuk.
Az egységes szanálási mechanizmus a
várakozások szerint végső soron a belső 
piac egészére kiterjed majd.

egységes felügyeleti mechanizmushoz, 
automatikusan az egységes szanálási 
mechanizmus résztvevőjévé kell válniuk.
Az egységes szanálási mechanizmusnak 
idővel a belső piac egészére ki kellene 
terjednie.

Or. fr

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A szanálásra vonatkozó gyors és 
hatékony döntéshozatal biztosítása 
érdekében a Testületnek a feladatainak 
megfelelően sajátos szerkezeti felépítésű, 
különleges uniós ügynökségnek kell lennie, 
amely eltér az Unió összes többi 
ügynökségére jellemző modelltől. A 
Testület összetételének biztosítania kell a 
szanálási eljárásokhoz kapcsolódó 
valamennyi érdek megfelelő 
figyelembevételét. A Testület vezetői és 
plenáris üléseket tart. A vezetői ülésen az 
ügyvezető igazgató, az ügyvezetőigazgató-
helyettes, és a Bizottság, illetve az EKB 
képviselői vesznek részt. A Testület
küldetését figyelembe véve az ügyvezető
igazgatót és az ügyvezetőigazgató-
helyettest a Bizottság javaslata alapján,
európai parlamenti meghallgatás után a 
Tanácsnak kell kineveznie. Az egyetlen 
résztvevő tagállamban letelepedett bank 
vagy csoport szanálásáról folytatott 
tárgyalások esetében a vezetői ülést is 
össze kell hívni, és a döntéshozatalba az 
érintett tagállam által kinevezett, a nemzeti 
szanálási hatóságot képviselő tagot is be 
kell vonni. Egy több országban 
tevékenykedő csoportról folytatott 
tárgyalások esetében a székhely szerinti és 
a fogadó tagállamok által kinevezett, a 

(19) A szanálásra vonatkozó gyors és 
hatékony döntéshozatal biztosítása 
érdekében a Testületnek a feladatainak 
megfelelően saját szerkezeti felépítésű, 
különleges uniós ügynökségnek kell lennie, 
amely eltér az Unió összes többi 
ügynökségére jellemző modelltől. A 
Testület összetételének biztosítania kell a 
szanálási eljárásokhoz kapcsolódó 
valamennyi érdek megfelelő 
figyelembevételét. A Testület vezetői és 
plenáris üléseket tart. A vezetői ülésen az 
ügyvezető igazgató, az ügyvezetőigazgató-
helyettes, és a Bizottság, illetve az EKB 
képviselői vesznek részt. Tekintettel a 
Testület feladataira, annak ügyvezető
igazgatóját és ügyvezetőigazgató-
helyettesét a Bizottság javaslata alapján és 
az Európai Parlament jóváhagyását 
követően a Tanácsnak kelleme kineveznie.
Az egyetlen részt vevő tagállamban 
letelepedett bank vagy csoport szanálásáról 
folytatott tárgyalások esetében a vezetői 
ülést is össze kell hívni, és a 
döntéshozatalba az érintett tagállam által 
kinevezett, a nemzeti szanálási hatóságot 
képviselő tagot is be kell vonni. Egy több 
országban tevékenykedő csoportról 
folytatott tárgyalások esetében a székhely 
szerinti és a fogadó tagállamok által 
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vonatkozó nemzeti szanálási hatóságokat 
képviselő tagokat egyaránt meg kell hívni a 
Testület vezetői ülésére, és be kell őket 
vonni a döntéshozatalba. Mindazonáltal a 
székhely szerinti és a fogadó tagállam 
hatóságainak a döntésre gyakorolt 
befolyását ki kell egyensúlyozni, ezért a 
fogadó tagállamok hatóságainak egyetlen 
közös szavazattal kell rendelkezniük. A 
Testület üléseire megfigyelők – köztük az 
Európai Stabilitási Mechanizmus és az
eurócsoport képviselője – is
meghívhatóak.

kinevezett, a vonatkozó nemzeti szanálási 
hatóságokat képviselő tagokat egyaránt 
meg kell hívni a Testület vezetői ülésére, 
és be kell őket vonni a döntéshozatalba.
Mindazonáltal a székhely szerinti és a 
fogadó tagállam hatóságainak a döntésre 
gyakorolt befolyását ki kell egyensúlyozni, 
ezért a fogadó tagállamok hatóságainak 
egyetlen közös szavazattal kell 
rendelkezniük. A Testület üléseire 
megfigyelők – köztük az Európai 
Stabilitási Mechanizmus, az eurócsoport és 
az Európai Parlament egy-egy képviselője 
– is meghívható.

Or. fr

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió intézményei közötti 
lojális együttműködés elve szerepel a 
Szerződésekben, különösen az EUSZ 13. 
cikkének (2) bekezdésében.

Or. fr

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A szanálással kapcsolatos 
döntéshozatali folyamat minden 
vonatkozásában a [ ] irányelv szerint 
kijelölt nemzeti szanálási hatóságok 
helyébe a Testületnek – és adott esetben a 
Bizottságnak – kell lépnie. A Testület által 

(21) A szanálással kapcsolatos 
döntéshozatali folyamat minden 
vonatkozásában a [ ] irányelv szerint 
kijelölt nemzeti szanálási hatóságok 
helyébe a Testületnek – és adott esetben a 
Bizottságnak – kell lépnie. A Testület által 
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elfogadott szanálási rendszerek 
végrehajtásával kapcsolatos 
tevékenységeket továbbra is a [ ] irányelv 
szerint kijelölt nemzeti szanálási 
hatóságoknak kell ellátniuk. Az 
átláthatóság és a demokratikus ellenőrzés 
biztosítása, valamint az unós intézmények 
jogainak védelme érdekében a Testületnek 
a jelen javaslat alapján hozott bármilyen 
döntésért elszámoltathatónak kell lennie
az Európai Parlament és a Tanács felé. 
Ugyanígy, az átláthatóság és a 
demokratikus ellenőrzés céljából a 
nemzeti parlamenteknek bizonyos 
jogokkal kell rendelkezniük arra 
vonatkozóan, hogy tájékoztatást kapjanak 
a Testület tevékenységeiről és párbeszédet 
folytassanak vele.

elfogadott szanálási rendszerek 
végrehajtásával kapcsolatos 
tevékenységeket továbbra is a [ ] irányelv 
szerint kijelölt nemzeti szanálási 
hatóságoknak kell ellátniuk. Az 
átláthatóság és a demokratikus ellenőrzés 
biztosítása, valamint az unós intézmények 
jogainak védelme érdekében a Testületnek 
a jelen javaslat alapján hozott bármilyen 
döntésért el kell számolnia az Európai 
Parlament és a Tanács előtt, amelyek 
demokratikus legitimitással rendelkező, az
európai polgárokat és az Unió tagállamait 
képviselő intézmények.

Or. fr

Indokolás

Összhangba hozatal az SSM-mel: a felügyeleti mechanizmusról szóló 55. 
preambulumbekezdés kimondja, hogy a BCE „e feladatok elvégzését illetően kötelező 
elszámolással tartozik az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa mint az európai népet 
és a tagállamokat képviselő, demokratikusan legitimált intézmények felé”.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Az átláthatóság, a felelősség és a 
demokratikus ellenőrzés okából, valamint 
tekintettel a Testület szanálási 
tevékenységeinek az Unió egészének 
érdekeire, valamint e tevékenységeknek a 
pénzügyi szolgáltatások ágazatában a 
belső piac koherenciájára és integritására 
gyakorolt hatásaira – ideértve az Unión 
belül a nemzeti bankrendszerek 
struktúráira gyakorolt esetleges 
következményeket is –, a nemzeti 
parlamentek számára biztosítani kell a 
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jogot a Testület tevékenységeire vonatkozó 
információkhoz való hozzáféréshez, 
valamint a Testülettel folytatott 
párbeszédhez.

Or. fr

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21b) À részt vevő tagállamok nemzeti 
parlamentjeinek kérésére a Testület 
felügyelő bizottságának egy képviselőjét 
az érintett nemzeti parlamentek illetékes 
bizottságai az illetékes nemzeti hatóság 
jelenlétében meghallgathatják.

Or. fr

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ügyvezető igazgató, az 
ügyvezetőigazgató-helyettes, valamint a 
Testület Bizottság és EKB által kinevezett 
tagjainak hivatali ideje öt évre szól. A 
hivatali idő – az 53. cikk (6) bekezdését 
figyelembe véve – nem hosszabbítható 
meg.

(2) Az ügyvezető igazgató, az 
ügyvezetőigazgató-helyettes, valamint a 
Testület Bizottság és EKB által kinevezett 
tagjainak hivatali ideje öt évre szól. A 
hivatali idő – az 52. cikk (6) bekezdését 
figyelembe véve – nem hosszabbítható 
meg.

Or. fr
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a Testület plenáris ülése, amelyen 
végrehajtásra kerülnek a 47. cikkben 
meghatározott feladatok;

a) a Testület plenáris ülése, amelyen 
végrehajtásra kerülnek a 46. cikkben 
meghatározott feladatok;

Or. fr

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Testület vezetői ülése, amelyen 
végrehajtásra kerülnek az 51. cikkben 
meghatározott feladatok;

b) a Testület vezetői ülése, amelyen 
végrehajtásra kerülnek az 50. cikkben 
meghatározott feladatok;

Or. fr

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ügyvezető igazgató, aki végrehajtja az
53. cikkben meghatározott feladatokat.

c) az ügyvezető igazgató, aki végrehajtja az
52. cikkben meghatározott feladatokat.

Or. fr
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Testület évente nyújt be jelentést az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak és az Európai 
Számvevőszéknek az e rendelettel rá 
ruházott feladatok végrehajtásáról.

(2) A Testület évente nyújt be jelentést az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak, az Európai 
Számvevőszéknek és a részt vevő 
tagállamok nemzeti parlamentjeinek az e 
rendelettel rá ruházott feladatok 
végrehajtásáról.

Or. fr

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ügyvezető igazgató a jelentést
nyilvánosan terjeszti az Európai Parlament 
és a Tanács elé.

.

(3) Az ügyvezető igazgató a jelentést az 
Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti.

Or. fr

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A részt vevő tagállamok nemzeti 
parlamentjei a Testülethez intézhetik e 
jelentésre vonatkozó, indokolással ellátott 
észrevételeiket.

Or. fr
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az ügyvezető igazgató kérésre zárt 
ajtók mögötti bizalmas, szóbeli
megbeszéléseket tart az Európai Parlament 
illetékes bizottságának elnökével és 
alelnökeivel, amennyiben ezek a 
megbeszélések szükségesek ahhoz, hogy az 
Európai Parlament gyakorolhassa a 
Szerződésben foglalt hatásköreit. Annak 
érdekében, hogy az EKB-ra, mint a 
kapcsolódó uniós jogszabályok szerinti 
illetékes hatóságra rótt titoktartási 
kötelezettségeknek megfelelően 
biztosítható legyen a teljes titoktartás, 
megállapodást kell kötni az Európai 
Parlament és a Testület között e 
megbeszélések szervezési módjának 
részleteiről.

(7) Az ügyvezető igazgató az Európai 
Parlament kérésére vagy saját kérésére
zárt ajtók mögötti, bizalmas 
megbeszéléseket tart az Európai Parlament 
illetékes bizottságának elnökével és 
alelnökeivel, amennyiben ezek a 
megbeszélések szükségesek ahhoz, hogy az 
Európai Parlament gyakorolhassa a 
Szerződésben foglalt hatásköreit.

Or. fr

Indokolás

Az EP és a Testület között kötendő megállapodásra vonatkozó rendelkezéseket a 41. cikk új 
(9) bekezdése foglalja össze. 

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Parlament által folytatott bárminemű 
vizsgálat során a Testület az EUMSZ-nek 
megfelelően együttműködik a 
Parlamenttel. A Testület és a Parlament 
megköti a megfelelő megállapodásokat a 
demokratikus elszámolási kötelezettség 
gyakorlásának és az e rendelettel a 

8. A Parlament által folytatott bárminemű 
vizsgálat során a Testület az EUMSZ-nek 
megfelelően együttműködik a 
Parlamenttel.
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Testületre ruházott feladatok végrehajtása 
feletti felügyelet gyakorlati részleteiről. E 
megállapodások kiterjednek többek között 
az információhoz való hozzáférésre, a 
vizsgálatok során tanúsított 
együttműködésre és az ügyvezető igazgató 
kiválasztási eljárására vonatkozó 
információkra.

Or. fr

Indokolás

Az EP és a Testület között kötendő megállapodásra vonatkozó rendelkezéseket a 41. cikk új 
(9) bekezdése foglalja össze. 

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az Európai Parlament és a Testület 
megköti a megfelelő megállapodásokat a 
demokratikus elszámolási kötelezettség 
gyakorlására, valamint az e rendelettel a 
Testületre ruházott feladatok elvégzésének 
felügyeletére vonatkozó gyakorlati 
részletek tekintetében. 
E megállapodások pontosan 
meghatározzák a Testület és az illetékes 
bizottság elnöke és alelnökei között zárt 
ajtók mögött tartandó bizalmas 
megbeszélések gyakorlati módozatait, a 
teljes titkosság biztosítása érdekében, a 
bizalmasság tekintetében az uniós 
jogszabályok rendelkezései szerint az 
EKB-ra mint illetékes hatóságra 
vonatkozó kötelezettségeknek 
megfelelően.
E megállapodások többek között 
ugyancsak kiterjednek az információhoz 
való hozzáférésre, a vizsgálatok keretében 
folytatandó együttműködésre és az 
ügyvezető igazgató kiválasztására 
irányuló eljárásra vonatkozó 
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tájékoztatásra.

Or. fr

Indokolás

Az EP és a Testület között kötendő megállapodásra vonatkozó rendelkezéseket a 41. cikk új 
(9) bekezdése foglalja össze. 

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Valamely résztvevő tagállam nemzeti 
parlamentje felkérheti az ügyvezető 
igazgatót, hogy a nemzeti szanálási hatóság 
képviselőjével együtt vegyen részt a 
szóban forgó tagállam hitelintézeteinek 
szanálásával kapcsolatos eszmecserén.

(2) Valamely részt vevő tagállam nemzeti 
parlamentje megbízhatja az ügyvezető 
igazgatót, hogy a nemzeti szanálási hatóság 
képviselőjével együtt vegyen részt a 
szóban forgó tagállam hitelintézeteinek 
szanálásával kapcsolatos eszmecserén.

Or. fr

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Testület 40. cikk (2) bekezdésében 
említett tagjai függetlenül és objektíven 
járnak el az Unió egésze érdekeinek 
megfelelően, nem kérhetnek és nem 
fogadhatnak el utasítást sem uniós 
intézményektől vagy szervektől, sem 
tagállami kormánytól, sem más köz- vagy 
magánjogi jogalanytól.

(2) A Testület 39. cikk (1) bekezdésében 
említett tagjai függetlenül és objektíven 
járnak el az Unió egésze érdekeinek 
megfelelően, nem kérhetnek és nem 
fogadhatnak el utasítást sem uniós 
intézményektől vagy szervektől, sem 
tagállami kormánytól, sem más köz- vagy 
magánjogi jogalanytól.

Or. fr
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A plenáris üléseken való részvétel A Testület plenáris üléseinek összehívása 
és az azokon való részvétel

A Testület valamennyi tagja részt vesz a
plenáris üléseken.

(1) A Testület plenáris üléseit az ügyvezető 
igazgató hívja össze.

(2) A Testület plenáris ülésének keretében 
évente legalább két rendes ülést tart. 
Ezenfelül az ügyvezető igazgató 
kezdeményezésére, a Bizottság kérésére és 
a Testület tagjai legalább egyharmadának 
kérésére ül össze.
(3) A Testület valamennyi tagja részt vesz 
a plenáris üléseken.
(4) A Testület plenáris ülése felkérhet 
megfigyelőket, hogy ad hoc jelleggel 
vegyenek részt az üléseken.
(5) A Testület biztosítja a plenáris 
ülésének titkárságát.

(E módosítás a 47. cikkre vonatkozó módosításhoz kapcsolódik)

Or. fr

Indokolás

A 45. és 47. cikk összevonása javítja a plenáris ülések összehívására és az azokon v aló 
részvételre vonatkozó módozatok olvashatóságát, és lehetővé teszi a rendelet szerkezetének 
harmonizálását.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 49. cikk (1) bekezdésének megfelelően
az ügyvezető igazgató által előterjesztett 
tervezet alapján minden év november 30-ig 
elfogadja a Testület következő évre 

a) az ügyvezető igazgató által előterjesztett 
tervezet alapján minden év november 30-ig 
elfogadja a Testület következő évre 
vonatkozó éves munkaprogramját, és 
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vonatkozó éves munkaprogramját, és 
továbbítja azt az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, a Bizottságnak és az Európai 
Központi Banknak;

továbbítja azt az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai 
Központi Banknak és a nemzeti 
parlamenteknek;

Or. fr

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az 59. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadja a Testület éves 
költségvetését;

b) az 58. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadja a Testület éves 
költségvetését;

Or. fr

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) éves tevékenységi jelentést fogad el a 
Testület 42. cikkben említett 
tevékenységeiről. E jelentés részletes 
magyarázatokkal szolgál a költségvetés 
végrehajtásáról;

d) éves tevékenységi jelentést fogad el a 
Testület 41. cikkben említett 
tevékenységeiről. E jelentés részletes 
magyarázatokkal szolgál a költségvetés 
végrehajtásáról;

Or. fr
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Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

47. cikk törölve
A Testület plenáris ülésének ülésnapjai
(1) A Testület plenáris üléseit az 
ügyvezető igazgató hívja össze.
(2) A Testület plenáris ülésének keretében 
évente legalább két rendes ülést tart. 
Ezenfelül az ügyvezető igazgató 
kezdeményezésére, a Bizottság kérésére és 
a Testület tagjai legalább egyharmadának 
kérésére ül össze.
(3) A Testület plenáris ülése felkérhet 
megfigyelőket, hogy ad hoc jelleggel 
vegyenek részt az üléseken.
(4) A Testület biztosítja a plenáris 
ülésének titkárságát.

(E módosítás 45. cikkre vonatkozó módosításhoz kapcsolódik)

Or. fr

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Döntéshozatali folyamat Döntéshozatali eljárás

Or. fr

Indokolás

Ugyanazt a címet kell alkalmazni a 48. és az 51. cikk esetében, mivel mindkettő a 
döntéshozatali eljárást határozza meg.
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Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Testület plenáris ülésén a tagok 
egyszerű többségével hoz határozatot. A
47. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
említett határozatokat azonban tagjainak 
kétharmados többségével hozza.

(1) A Testület plenáris ülésén a tagok 
egyszerű többségével hoz határozatot. A
46. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
említett határozatokat azonban tagjainak 
kétharmados többségével hozza.

Or. fr

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vezetői üléseken való részvétel A Testület vezetői üléseinek összehívása 
és az azokon való részvétel

Or. fr

Indokolás

Ugyanazt a címet kell alkalmazni a plenáris és a vezetői ülések összehívására és az azokon 
való részvételre.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A Testület az ügyvezető igazgató 
kezdeményezésére vagy két tagjainak 
kérésére tart vezetői ülést. A vezetői ülés 
elnöki teendőit az ügyvezető igazgató látja 
el. 
A Testület vezetői üléseire ad hoc jelleggel 
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megfigyelőket hívhat.
(E módosítás az 50. cikk (4) bekezdésére, valamint az 51. cikk (4) bekezdésének 

második albekezdésére vonatkozó módosításhoz kapcsolódik)

Or. fr

Indokolás

A módosítás célja a Testület vezetői ülésének összehívására vonatkozó módozatok 
pontosítása, e módozatokat ugyanis eredetileg különböző cikkekben helyezték el, amelyek 
ráadásul különböző rendelkezéseket tartalmaztak.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A (2) és (3) bekezdésre is figyelemmel, 
a Testület 40. cikk (1) bekezdésének a)–d) 
pontjában említett tagjai részt vesznek a 
Testület vezetői ülésein.

(1) A (2) és (3) bekezdésre is figyelemmel, 
a Testület 39. cikk (1) bekezdésének a)–d) 
pontjában említett tagjai részt vesznek a 
Testület vezetői ülésein.

Or. fr

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A csupán egyetlen résztvevő
tagállamban letelepedett, a 2. cikkben 
említett szervezetről vagy 
szervezetcsoportról folytatott tárgyalások 
esetében az 52. cikk (1) és (3) 
bekezdésének megfelelően a szóban forgó 
tagállam által kinevezett tag is részt vesz a 
tárgyalásokon és a döntéshozatali 
folyamatban.

(2) A csupán egyetlen részt vevő
tagállamban letelepedett, a 2. cikkben 
említett szervezetről vagy 
szervezetcsoportról folytatott tárgyalások 
esetében az 51. cikk (1) és (3) 
bekezdésének megfelelően a szóban forgó
tagállam által kinevezett tag is részt vesz a 
tárgyalásokon és a döntéshozatali 
folyamatban.

Or. fr
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Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Egy több országban tevékenykedő 
csoportról folytatott tárgyalások esetében a 
csoportszintű szanálási hatóság székhelye 
szerinti tagállam által kinevezett tag és az 
összevont alapú felügyelet alá tartozó 
leányvállalat vagy szervezet székhelye 
szerinti tagállamok által kinevezett tagok 
az 52. cikk (2) és (3) bekezdésének 
megfelelően részt vesznek a tárgyalásokon 
és a döntéshozatali folyamatban.

(3) Egy több országban tevékenykedő 
csoportról folytatott tárgyalások esetében a 
csoportszintű szanálási hatóság székhelye 
szerinti tagállam által kinevezett tag és az 
összevont alapú felügyelet alá tartozó 
leányvállalat vagy szervezet székhelye 
szerinti tagállamok által kinevezett tagok 
az 51. cikk (2) és (3) bekezdésének 
megfelelően részt vesznek a tárgyalásokon 
és a döntéshozatali folyamatban.

Or. fr

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Testület az ügyvezető igazgató 
kezdeményezésére vagy tagjainak kérésére 
tart vezetői ülést.

(4) A Testület az ügyvezető igazgató 
kezdeményezésére vagy két tagjainak 
kérésére tart vezetői ülést.

(E módosítás az 49. cikk (-1) bekezdésére, valamint az 51. cikk (4) bekezdésének 
második albekezdésére vonatkozó módosításhoz kapcsolódik)

Or. fr

Indokolás

A módosítás az új 49. cikk (-1) (új)bekezdéssel függ össze.
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Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Testület plenáris ülésén 
meghatározza a Testület által a vezetői 
ülés keretében alkalmazandó eljárási 
szabályzatot.

törölve

Or. fr

Indokolás

A Testület eljárási szabályzatának elfogadására vonatkozó rendelkezéseket a 46. cikk (1) 
bekezdésének h) pontja már előírja.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Több országban tevékenykedő 
csoportról folytatott tárgyalások esetében a 
Testület vezetői ülésein a résztvevő tagok 
egyszerű többségével hozza meg 
határozatait. A Testület 40. cikk (2) 
bekezdésében említett tagjai és a 
csoportszintű szanálási hatóság székhelye 
szerinti tagállam által kinevezett tag mind 
egy-egy szavazattal rendelkeznek. A többi 
résztvevő tag egy szavazaton osztozik: 
mindegyiküknek az egy szavazat annyiad 
része jut, ahány nemzeti szanálási hatóság 
van az összevont alapú felügyelet alá 
tartozó leányvállalatok vagy szervezetek 
székhelye szerinti tagállamokban. Azon 
szavazatszám esetén az ügyvezető igazgató 
szavazata dönt.

(2) Több országban tevékenykedő 
csoportról folytatott tárgyalások esetében a 
Testület vezetői ülésein a részt vevő tagok 
egyszerű többségével hozza meg 
határozatait. A Testület 39. cikk (2) 
bekezdésében említett tagjai és a 
csoportszintű szanálási hatóság székhelye 
szerinti tagállam által kinevezett tag mind 
egy-egy szavazattal rendelkeznek. A többi 
részt vevő tag egy szavazaton osztozik: 
mindegyiküknek az egy szavazat annyiad 
része jut, ahány nemzeti szanálási hatóság 
van az összevont alapú felügyelet alá 
tartozó leányvállalatok vagy szervezetek 
székhelye szerinti tagállamokban. Azon 
szavazatszám esetén az ügyvezető igazgató 
szavazata dönt.

Or. fr
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Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Testület vezetői ülésén elfogadja és 
nyilvánosságra hozza a vezetői ülés 
keretében alkalmazandó eljárási 
szabályzatot.

törölve

Or. fr

Indokolás

A Testület eljárási szabályzatának elfogadására vonatkozó rendelkezéseket a 46. cikk (1) 
bekezdésének h) pontja már előírja.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Testület vezetői ülésének üléseit az 
ügyvezető igazgató hívja össze saját 
kezdeményezésére vagy két tag kérésére, 
és azokat az ügyvezető igazgató 
elnökletével folytatják. A Testület vezetői 
üléseire ad hoc jelleggel megfigyelőket 
hívhat.

törölve

(E módosítás a 49. cikk (-1) bekezdéséhez és a 50. cikk (4) bekezdéséhez fűzött  
módosításokhoz kapcsolódók).

Or. fr
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Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a Testület költségvetésének az 59. cikk
(3) bekezdésével összhangban történő 
végrehajtása;

d) a Testület költségvetésének az 58. cikk
(3) bekezdésével összhangban történő 
végrehajtása;

Or. fr

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Testület plenáris ülésének 
meghallgatását követően a Bizottság 
javaslatot tesz a Tanácsnak az ügyvezető 
igazgató és az ügyvezetőigazgató-helyettes 
kinevezésére alkalmas jelöltekre. . A 
Tanács az Európai Parlament
meghallgatását követően kinevezi az 
ügyvezető igazgatót és az 
ügyvezetőigazgató-helyettest.

(5) A Testület plenáris ülésének 
meghallgatását követően a Bizottság 
javaslatot tesz a Tanácsnak az ügyvezető 
igazgató és az ügyvezetőigazgató-helyettes 
kinevezésére alkalmas jelöltekre. A Tanács
a jelöltek listájának az Európai Parlament
általi jóváhagyását követően kinevezi az 
ügyvezető igazgatót és az 
ügyvezetőigazgató-helyettest

Or. fr

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 40. cikk (2) bekezdésétől eltérve az e 
rendelet hatálybalépését követően 
kinevezett első ügyvezetőigazgató-
helyettes hivatali ideje három évre szól; e 
hivatali idő egyszer hosszabbítható meg, 
ötéves időtartamra. Az ügyvezető igazgató 

(6) A 39. cikk (2) bekezdésétől eltérve az e 
rendelet hatálybalépését követően 
kinevezett első ügyvezetőigazgató-
helyettes hivatali ideje három évre szól; e 
hivatali idő egyszer hosszabbítható meg, 
ötéves időtartamra. Az ügyvezető igazgató 
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és az ügyvezetőigazgató-helyettes utódaik 
kinevezéséig hivatalban maradnak.

és az ügyvezetőigazgató-helyettes utódaik 
kinevezéséig hivatalban maradnak.

Or. fr

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az az ügyvezető igazgató és az 
ügyvezetőigazgató-helyettes, akinek 
hivatali idejét meghosszabbították, a teljes 
hivatali idő lejártát követően nem vehet 
részt az azonos munkakör betöltésére 
irányuló kiválasztási eljárásban.

törölve

Or. fr

Indokolás

Az igazgató és az ügyvezető igazgató megbízatásának idejét a 39. cikk (2) bekezdése 
határozza meg.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Amennyiben az ügyvezető igazgató 
vagy az ügyvezetőigazgató-helyettes már 
nem felel meg a feladataik teljesítéséhez 
szükséges feltételeknek vagy súlyos 
kötelességszegést követett el, a Tanács a 
Bizottság javaslatára és az Európai 
Parlament meghallgatását követően 
felmentheti megbízatása alól az ügyvezető 
igazgatót és az ügyvezetőigazgató-
helyettest.

(8) Amennyiben az ügyvezető igazgató 
vagy az ügyvezetőigazgató-helyettes már 
nem felel meg a feladataik teljesítéséhez 
szükséges feltételeknek vagy súlyos 
kötelességszegést követett el, a Tanács a 
Bizottság javaslatára és az Európai 
Parlament jóváhagyását követően 
felmentheti megbízatása alól az ügyvezető 
igazgatót és az ügyvezetőigazgató-
helyettest.
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Or. fr

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Testület vezetői ülése minden év 
március 31-ig továbbítja az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak
és az Európai Számvevőszéknek a Testület 
előző pénzügyi évre vonatkozó előzetes 
beszámolóját.

(3) A Testület vezetői ülése minden év 
március 31-ig továbbítja az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak, az Európai 
Számvevőszéknek és a nemzeti 
parlamenteknek a Testület előző pénzügyi 
évre vonatkozó előzetes beszámolóját.

Or. fr

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ügyvezető igazgató minden 
pénzügyi évet követő július 1-jéig 
megküldi az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, a Bizottságnak és az Európai 
Számvevőszéknek a végleges elszámolást.

(5) Az ügyvezető igazgató minden 
pénzügyi évet követő július 1-jéig 
megküldi az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai 
Számvevőszéknek és a nemzeti 
parlamenteknek a végleges elszámolást.

Or. fr

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) mindaddig, amíg az ügyvezető igazgató a) mindaddig, amíg az ügyvezető igazgató 
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a Tanács általi, az 53. cikkel összhangban 
történő kinevezését követően el nem 
foglalja hivatalát, a rá ruházott ügyvezető 
igazgatói feladatkört – ideiglenes 
ügyvezető igazgatói minőségben – a 
Bizottság egy tisztviselője gyakorolhatja;

a Tanács általi, az 52. cikkel összhangban 
történő kinevezését követően el nem 
foglalja hivatalát, a rá ruházott ügyvezető 
igazgatói feladatkört – ideiglenes 
ügyvezető igazgatói minőségben – a 
Bizottság egy tisztviselője gyakorolhatja;

Or. fr

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 47. cikk (1) bekezdésének i) pontjától 
eltérve és a 47. cikk (2) bekezdésében 
említett határozat elfogadásáig az 
ideiglenes ügyvezető igazgató gyakorolja a 
kinevezési hatásköröket;

b) a 46. cikk (1) bekezdésének i) pontjától 
eltérve és a 46. cikk (2) bekezdésében 
említett határozat elfogadásáig az 
ideiglenes ügyvezető igazgató gyakorolja a 
kinevezési hatásköröket;

Or. fr


