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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Ekonominės ir pinigų sąjungos stiprinimas kuriant euro zonos šalių bankų sąjungą yra būtinas 
ES integracijos etapas, nes tai turi stabilizuoti ir pagerinti finansinių paslaugų vidaus rinką, 
atkurti piliečių bei rinkų pasitikėjimą ir panaikinti per ekonomikos krizę dar labiau padidėjusį 
finansų rinkų susiskaidymą.

Nuomonės referentė atsakinga už bankų sąjungos antrojo ramsčio institucinę struktūrą, 
apimančią bendrą pertvarkymo mechanizmą ir Bendrą pertvarkymo fondą. Šis mechanizmas, 
papildantis bendrą priežiūros mechanizmą, kurį Komisija pasiūlė 2012 m. rugsėjo mėn., 
sutelks bankų krizės valdymo gebėjimus bei pagrindinius išteklius euro zonoje ir sudarys 
sąlygas integruotą pertvarkymo mechanizmą sukurti ES lygmeniu. Pagrindiniai mechanizmo 
ramsčiai bus Bendra pertvarkymo valdyba (pranc. CRU), dalyvaujančių valstybių narių 
nacionalinės pertvarkymo valdžios institucijos ir Europos Komisija, o tai reiškia, kad kils 
labai svarbių su institucijomis susijusių klausimų, į kuriuos turės atkreipti dėmesį 
Konstitucinių reikalų komitetas ir apie kuriuos bus informuoti visi Europos Parlamento nariai.

Tačiau nuomonės referentė primena Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto parengtos 
rezoliucijos „Siekis sukurti bankininkystės sąjungą“, dėl kurios buvo balsuojama per 2012 m. 
rugsėjo mėn. plenarinę sesiją Strasbūre, 6 dalį, kurioje pabrėžiama, kad „atliekant visus 
svarbius priežiūros keitimus, įskaitant jos perdavimą kitoms institucijoms, būtina atitinkamai 
didinti tokių institucijų skaidrumą ir atskaitomybę Parlamentui, kuris turi turėti visišką 
apklausos teisę ir visus su skyrimo ir biudžeto procedūromis susijusius įgaliojimus“.

Nuomonės referentė pritaria galutiniam tikslui Sąjungos institucinėje struktūroje įdiegti bankų 
sąjungos valdymo sistemą, taigi ir bendrą pertvarkymo mechanizmą, ir Bendrą pertvarkymo 
fondą, ir mano, kad iš tiesų reikėtų panaikinti šiuo metu egzistuojančią atskirtį tarp 
nacionalinės politikos ir ES politikos. Šiuo klausimu ji mano, kad pasiūlymą reikia patobulinti 
trimis pagrindiniais aspektais, kurie yra įtraukti į šiuos dalinius pakeitimus:

 persvarstyti III dalies, kurioje kalbama apie institucinę struktūrą, sandarą – iš esmės 
sujungiant I ir IV dalis;

 stiprinti parlamentinę kontrolę Valdybai vykdant pertvarkymo įgaliojimus;

 stiprinti šios naujos Europos Sąjungos agentūros demokratinę atskaitomybę Europos 
Parlamentui ir dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniams parlamentams.

Taigi nuomonės referentė pritaria šio Europos Komisijos pasiūlymo teisiniam pagrindui –
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 114 straipsniui, pagal kurį numatoma priimti 
atitinkamas priemones valstybių narių nuostatoms, skirtoms vidaus rinkai sukurti ir veikti, 
suderinti. Šiuose daliniuose pakeitimuose ji siūlo stiprinti Valdybos vykdomų pertvarkymo 
įgaliojimų parlamentinę kontrolę, tuo tikslu, skiriant Valdybos vykdomąjį direktorių ir 
vykdomojo direktoriaus pavaduotoją, taikyti Europos Parlamento pritarimo procedūrą, taip 
pat reguliariai keistis informacija su Europos Parlamentu, su jo kompetentingu komitetu arba 
tik su kompetentingo komiteto pirmininku ar pirmininko pavaduotojais.
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Nuomonės referentė taip pat pageidauja, kad, remiantis SESV 1 protokolu ir SESV 69, 70, 71, 
352 straipsniais, būtų taikomi bendrame pertvarkymo mechanizme dalyvaujančių valstybių 
narių nacionaliniams parlamentams suteikti įgaliojimai. Tai reiškia, jog reikia užtikrinti, kad 
Valdybos metinė darbo programa būtų perduota dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniams 
parlamentams, taip pat užtikrinta galimybė pastariesiems kreiptis į Valdybą su pagrįstomis 
savo pastabomis apie šią programą ir gauti ankstesnių metų Valdybos ataskaitas.

PAKEITIMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) geriau integruota banko paslaugų 
vidaus rinka yra būtina siekiant skatinti 
Sąjungos ekonomikos atsigavimą. Tačiau 
dabartinė finansų ir ekonomikos krizė 
parodė, kad vidaus rinkos veikimui šioje 
srityje kyla grėsmė ir didėja finansų rinkų 
suskaidymo rizika. Tarpbankinės rinkos 
tapo mažiau likvidžios ir tarpvalstybinės 
bankų veiklos mastas mažėja, nes 
baiminamasi jų problemų plitimo, trūksta 
pasitikėjimo kitomis nacionalinėmis bankų 
sistemomis ir valstybių narių galimybėmis 
remti bankus;

(1) geriau integruota banko paslaugų 
vidaus rinka yra būtina siekiant skatinti 
Sąjungos ekonomikos atsigavimą. Tačiau 
dabartinė finansų ir ekonomikos krizė 
parodė, kad vidaus rinkos veikimui šioje 
srityje kyla grėsmė ir didėja finansų rinkų 
suskaidymo rizika. Tarpbankinės rinkos 
tapo mažiau likvidžios ir tarpvalstybinės 
bankų veiklos mastas mažėja, nes 
baiminamasi jų problemų plitimo, trūksta 
pasitikėjimo kitomis nacionalinėmis bankų 
sistemomis ir valstybių narių galimybėmis 
remti bankus; tai kelia didelį nerimą 
bendrojoje rinkoje, kurioje bankininkystės 
institucijos turi Europos pasą ir dauguma 
jų įsikūrusios keliose valstybėse narėse;

Or. fr
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant užtikrinti, kad dėl Sąjungos 
žlungančių bankų būtų priimami 
veiksmingi ir vienodi pertvarkymo 
sprendimai, įskaitant sprendimus dėl 
Sąjungos lygmeniu sutelktų lėšų 
panaudojimo, labai svarbu baigti kurti 
finansinių paslaugų vidaus rinką. Vidaus 
rinkoje bankų žlugimas vienoje valstybėje 
narėje gali paveikti visos Sąjungos finansų 
rinkų stabilumą. Veiksmingų ir vienodų 
pertvarkymo taisyklių bei vienodų 
pertvarkymo finansavimo sąlygų 
užtikrinimas visose valstybėse narėse 
visiškai atitinka ne tik valstybių narių, 
kuriose bankai veikia, bet ir apskritai visų 
valstybių narių interesus, kaip priemonė 
konkurencijai išsaugoti ir vidaus rinkos 
veikimui gerinti. Bankų sistemos vidaus 
rinkoje yra labai glaudžiai susijusios, 
bankų grupės yra tarptautinės, o bankai turi 
didelę užsienio turto procentinę dalį.
Kadangi nėra bendro pertvarkymo 
mechanizmo, bankų krizės taikant bendrą 
priežiūros mechanizmą dalyvaujančiose 
valstybėse narėse turėtų didesnį neigiamą 
sisteminį poveikį taip pat ir 
nedalyvaujančiose valstybėse narėse.
Bendro pertvarkymo mechanizmo 
sukūrimas padidins dalyvaujančių 
valstybių narių bankų stabilumą, užkirs 
kelią krizių šalutiniam poveikiui 
nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir 
padės visai vidaus rinkai sklandžiai veikti;

(7) siekiant užtikrinti, kad dėl Sąjungos 
žlungančių bankų būtų priimami 
veiksmingi, vienodi ir suderinti
pertvarkymo sprendimai ir būtų taikomas 
vienodas sprendimų priėmimo procesas, 
kuriuo būtų sudaromos galimybės greitai 
imtis veiksmų, įskaitant sprendimus dėl 
Sąjungos lygmeniu sutelktų lėšų 
panaudojimo, labai svarbu baigti kurti 
finansinių paslaugų vidaus rinką. Vidaus 
rinkoje bankų žlugimas vienoje valstybėje 
narėje gali paveikti visos Sąjungos finansų 
rinkų stabilumą. Veiksmingų, vienodų ir 
suderintų pertvarkymo taisyklių bei 
vienodų pertvarkymo finansavimo sąlygų 
užtikrinimas visose valstybėse narėse 
visiškai atitinka ne tik valstybių narių, 
kuriose bankai veikia, bet ir apskritai visų 
valstybių narių interesus, kaip priemonė 
konkurencijai išsaugoti ir vidaus rinkos 
veikimui gerinti. Bankų sistemos vidaus 
rinkoje yra labai glaudžiai susijusios, 
bankų grupės yra tarptautinės, o bankai turi 
didelę užsienio turto procentinę dalį.
Kadangi nėra bendro pertvarkymo 
mechanizmo, bankų krizės taikant bendrą 
priežiūros mechanizmą dalyvaujančiose 
valstybėse narėse turėtų didesnį neigiamą 
sisteminį poveikį taip pat ir 
nedalyvaujančiose valstybėse narėse.
Bendro pertvarkymo mechanizmo 
sukūrimas padidins dalyvaujančių 
valstybių narių bankų stabilumą, užkirs 
kelią krizių šalutiniam poveikiui 
nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir 
padės visai vidaus rinkai sklandžiai veikti;

Or. fr
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) dalijimasis atsakomybe už 
pertvarkymą nacionaliniu ir Sąjungos 
lygmenimis turėtų būti suderintas su 
dalijimusi atsakomybe už priežiūrą šiais 
lygmenimis. Jei priežiūra valstybėje narėje 
toliau lieka nacionalinė, ta valstybė narė 
turėtų toliau likti atsakinga už banko 
žlugimo finansines pasekmes. Todėl 
bendras pertvarkymo mechanizmas turėtų 
būti taikomas tik bankams ir finansų 
įstaigoms, įsisteigtiems taikant bendrą 
priežiūros mechanizmą dalyvaujančiose 
valstybėse narėse ir ECB prižiūrimiems 
pagal bendro priežiūros mechanizmo 
sistemą. Jei tokioms valstybėms narėms 
bendras pertvarkymo mechanizmas būtų 
taikomas, būtų sukurtos klaidingos 
paskatos. Visų pirma šių valstybių narių 
priežiūros institucijos gali būti atlaidesnės 
jų jurisdikcijose esantiems bankams, nes 
joms netektų patirti visos finansinės rizikos 
už tų bankų žlugimą. Todėl, siekiant 
užtikrinti analogiją su bendru priežiūros 
mechanizmu, bendras pertvarkymo 
mechanizmas turėtų būti taikomas taikant 
bendrą priežiūros mechanizmą 
dalyvaujančioms valstybėms narėms. Kai 
valstybės narės prisijungia prie bendro 
priežiūros mechanizmo, jos taip pat turėtų 
savaime taikyti bendrą pertvarkymo 
mechanizmą. Galiausiai tikimasi, kad 
bendras pertvarkymo mechanizmas bus 
taikomas visoje vidaus rinkoje;

(10) dalijimąsi atsakomybe už 
pertvarkymą nacionaliniu ir Sąjungos 
lygmenimis reikėtų suderinti su dalijimusi 
atsakomybe už priežiūrą šiais lygmenimis.
Jei priežiūra valstybėje narėje toliau lieka 
nacionalinė, ta valstybė narė taip pat turėtų 
toliau likti atsakinga už banko žlugimo 
finansines pasekmes. Todėl bendras 
pertvarkymo mechanizmas turėtų būti 
taikomas tik bankams ir finansų įstaigoms, 
įsisteigtiems taikant bendrą priežiūros 
mechanizmą dalyvaujančiose valstybėse 
narėse ir ECB prižiūrimiems pagal bendro 
priežiūros mechanizmo sistemą. Jei 
tokioms valstybėms narėms bendras 
pertvarkymo mechanizmas būtų taikomas,
būtų sukurtos klaidingos paskatos. Visų 
pirma šių valstybių narių priežiūros 
institucijos gali būti atlaidesnės jų 
jurisdikcijose esantiems bankams, nes joms 
netektų patirti visos finansinės rizikos už tų 
bankų žlugimą. Todėl, siekiant užtikrinti 
analogiją su bendru priežiūros 
mechanizmu, bendras pertvarkymo 
mechanizmas turėtų būti taikomas taikant 
bendrą priežiūros mechanizmą 
dalyvaujančioms valstybėms narėms. Kai 
valstybės narės prisijungia prie bendro 
priežiūros mechanizmo, jos taip pat turėtų 
savaime taikyti bendrą pertvarkymo 
mechanizmą. Galiausiai tikimasi, kad 
bendras pertvarkymo mechanizmas turėtų 
būti taikomas visoje vidaus rinkoje;

Or. fr
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekdama užtikrinti greitą ir 
veiksmingą pertvarkymo sprendimų 
priėmimo procesą, Valdyba turėtų būti 
speciali Sąjungos agentūra, turinti 
konkrečią struktūrą, kuri atitiktų jos 
konkrečias užduotis ir kurios modelis 
skirtųsi nuo visų kitų Sąjungos agentūrų 
modelio. Jos sudėtis turėtų užtikrinti, kad 
būtų tinkamai atsižvelgiama į visus 
susijusius interesus vykdant pertvarkymo 
procedūras. Valdyba turėtų posėdžiauti
vykdomosiose ir plenarinėse sesijose. Per 
vykdomąją sesiją Valdybą sudarytų 
vykdomasis direktorius, vykdomojo 
direktoriaus pavaduotojas, Komisijos ir 
ECB atstovai. Atsižvelgiant į Valdybos 
misiją, vykdomąjį direktorių ir vykdomojo 
direktoriaus pavaduotoją turėtų skirti 
Taryba, gavusi pasiūlymą iš Komisijos ir 
išklausiusi Europos Parlamentą. Svarstant 
vienoje dalyvaujančioje valstybėje narėje 
įsteigto banko arba grupės pertvarkymą, 
Valdybos vykdomojoje sesijoje taip pat 
posėdžiautų ir sprendimų priėmimo 
procese dalyvautų atitinkamos valstybės 
narės paskirtas nacionalinei pertvarkymo 
institucijai atstovaujantis narys. Svarstant 
tarpvalstybinės grupės klausimą Valdybos 
vykdomojoje sesijoje taip pat posėdžiautų 
ir sprendimų priėmimo procese dalyvautų 
buveinės valstybės narės ir visų 
priimančiųjų valstybių narių paskirti 
atitinkamoms nacionalinėms pertvarkymo 
institucijoms atstovaujantys nariai. Tačiau 
buveinės valstybės narės institucijų ir 
priimančiųjų valstybių narių institucijų 
poveikis sprendimui turėtų būti
subalansuotas, nė viena priimančiosios 
valstybės narės institucija kartu neturėtų 
vieno bendro balso. Dalyvauti Valdybos 
posėdžiuose taip pat gali būti kviečiami 

(19) siekdama užtikrinti greitą ir 
veiksmingą pertvarkymo sprendimų 
priėmimo procesą, Valdyba turėtų būti 
speciali Sąjungos agentūra, turinti savo
struktūrą, kuri atitiktų jos konkrečias 
užduotis ir kurios modelis skirtųsi nuo visų 
kitų Sąjungos agentūrų modelio. Jos 
sudėtis turėtų užtikrinti, kad būtų tinkamai 
atsižvelgiama į visus susijusius interesus 
vykdant pertvarkymo procedūras. Valdyba 
turėtų posėdžiauti vykdomosiose ir 
plenarinėse sesijose. Per vykdomąją sesiją 
Valdybą sudarytų vykdomasis direktorius, 
vykdomojo direktoriaus pavaduotojas,
Komisijos ir ECB atstovai. Atsižvelgiant į 
Valdybos misiją, vykdomąjį direktorių ir 
vykdomojo direktoriaus pavaduotoją turėtų 
skirti Taryba, gavusi pasiūlymą iš 
Komisijos ir pritarus Europos 
Parlamentui. Svarstant vienoje 
dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigto 
banko arba grupės pertvarkymą, Valdybos 
vykdomojoje sesijoje taip pat posėdžiautų 
ir sprendimų priėmimo procese dalyvautų 
atitinkamos valstybės narės paskirtas 
nacionalinei pertvarkymo institucijai 
atstovaujantis narys. Svarstant 
tarpvalstybinės grupės klausimą Valdybos 
vykdomojoje sesijoje taip pat posėdžiautų 
ir sprendimų priėmimo procese dalyvautų 
buveinės valstybės narės ir visų 
priimančiųjų valstybių narių paskirti 
atitinkamoms nacionalinėms pertvarkymo 
institucijoms atstovaujantys nariai. Tačiau 
buveinės valstybės narės institucijų ir 
priimančiųjų valstybių narių institucijų 
poveikis sprendimui turėtų būti 
subalansuotas, nė viena priimančiosios 
valstybės narės institucija kartu neturėtų 
vieno bendro balso. Dalyvauti Valdybos 
posėdžiuose taip pat gali būti kviečiami 
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stebėtojai, įskaitant ir ESM, ir euro grupės 
atstovą;

stebėtojai, įskaitant ir ESM, ir euro grupės 
atstovą;

Or. fr

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Sutartyse, ypač Europos Sąjungos 
sutarties 13 straipsnio 2 dalyje, numatytas 
Europos Sąjungos institucijų lojalaus 
bendradarbiavimo principas;

Or. fr

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Valdyba ir Komisija, jei reikia, turėtų 
pakeisti pagal Direktyvą [...] paskirtas 
nacionalines pertvarkymo institucijas dėl 
visų su pertvarkymo sprendimų priėmimo 
procesu susijusių aspektų. Pagal Direktyvą 
[...] paskirtos nacionalinės pertvarkymo 
institucijos turėtų ir toliau tęsti veiklą, 
susijusią su Valdybos patvirtintų 
pertvarkymo schemų įgyvendinimu.
Siekiant užtikrinti skaidrumą ir 
demokratinę kontrolę, taip pat apsaugoti 
Sąjungos institucijų teises, Valdyba turėtų 
būti atskaitinga Europos Parlamentui ir 
Tarybai už visus pagal šį pasiūlymą 
priimtus sprendimus. Dėl tų pačių 
skaidrumo ir demokratinės kontrolės 
priežasčių nacionaliniai parlamentai 
turėtų turėti tam tikras teises gauti 

(21) Valdyba ir Komisija, jei reikia, turėtų 
pakeisti pagal Direktyvą [...] paskirtas 
nacionalines pertvarkymo institucijas dėl 
visų su pertvarkymo sprendimų priėmimo 
procesu susijusių aspektų. Pagal Direktyvą 
[...] paskirtos nacionalinės pertvarkymo 
institucijos turėtų ir toliau tęsti veiklą, 
susijusią su Valdybos patvirtintų 
pertvarkymo schemų įgyvendinimu.
Siekiant užtikrinti skaidrumą ir 
demokratinę kontrolę, taip pat apsaugoti 
Sąjungos institucijų teises, Valdyba turėtų 
teikti ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai, nes tai yra demokratiškai 
įteisintos institucijos, atstovaujančios ES 
žmonėms ir Sąjungos valstybėms narėms,
už visus pagal šį pasiūlymą priimtus 
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informacijos apie Valdybos veiklą ir 
pradėti dialogą su ja;

sprendimus;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama bendrą priežiūros mechanizmą suderinti su jo 55 konstatuojamąja 
dalimi, kurioje nustatyta, kad „ ECB turi išlikti nepriklausomas pinigų politikos srityje ir turi 
atsiskaityti už šių užduočių vykdymą Europos Parlamentui ir Ministrų Tarybai, kaip 
demokratiškai įteisintoms institucijoms, atstovaujančioms Europos žmonėms ir valstybėms 
narėms“.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) siekiant skaidrumo, atsakomybės ir 
demokratinės kontrolės, taip pat 
atsižvelgiant į Bendros pertvarkymo 
valdybos pertvarkymo veiklos poveikį 
visos Sąjungos interesams ir finansinių 
paslaugų vidaus rinkos darnai ir 
vientisumui, įskaitant jos galimą poveikį 
nacionalinių bankininkystės sistemų 
Sąjungoje struktūroms, nacionaliniai 
parlamentai turėtų gauti visą informaciją, 
susijusią su Bendros pertvarkymo 
valdybos veikla ir užmegzti dialogą su šia 
valdyba;

Or. fr

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21b) dalyvaujančių valstybių narių 
nacionalinių parlamentų prašymu 
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Bendros pertvarkymo valdybos priežiūros 
komiteto atstovas turėtų būti išklausomas 
dalyvaujant kompetentingai nacionalinei 
valdžios institucijai, susijusių 
nacionalinių parlamentų 
kompetentingiems komitetams;

Or. fr

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vykdomojo direktoriaus, vykdomojo 
direktoriaus pavaduotojo ir Komisijos bei 
ECB paskirtų Valdybos narių kadencija yra 
penkeri metai. Vadovaujantis 53 straipsnio 
6 dalimi, ši kadencija nepratęsiama.

2. Vykdomojo direktoriaus, vykdomojo 
direktoriaus pavaduotojo ir Komisijos bei 
ECB paskirtų Valdybos narių kadencija yra 
penkeri metai. Vadovaujantis 52 straipsnio 
6 dalimi, ši kadencija nepratęsiama.

Or. fr

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Valdybos plenarinė sesija, atliekanti 47
straipsnyje nustatytas užduotis;

a) Valdybos plenarinė sesija, atliekanti 46
straipsnyje nustatytas užduotis;

Or. fr
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Valdybos vykdomoji sesija, atliekanti 51
straipsnyje nustatytas užduotis;

b) Valdybos vykdomoji sesija, atliekanti 50
straipsnyje nustatytas užduotis;

Or. fr

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vykdomasis direktorius, atliekantis 53
straipsnyje nustatytas užduotis.

c) vykdomasis direktorius, atliekantis 52
straipsnyje nustatytas užduotis.

Or. fr

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekvienais metais Valdyba pateikia 
Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir
Europos Audito Rūmams ataskaitą apie 
šiuo reglamentu jai pavestų užduočių 
vykdymą.

2. Kiekvienais metais Valdyba pateikia 
Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai,
Europos Audito Rūmams ir dalyvaujančių 
valstybių narių nacionaliniams 
parlamentams ataskaitą apie šiuo 
reglamentu jai pavestų užduočių vykdymą.

Or. fr
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vykdomasis direktorius ataskaitą viešai
pristato Europos Parlamentui ir Tarybai.
.

3. Vykdomasis direktorius ataskaitą 
pristato Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. fr

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. dalyvaujančių valstybių narių 
nacionaliniai parlamentai gali Bendrai 
pertvarkymo valdybai siųsti savo pagrįstas 
pastabas dėl šios ataskaitos;

Or. fr

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Pateikus prašymą vykdomasis 
direktorius rengia konfidencialias uždaras 
žodines diskusijas su Europos Parlamento 
kompetentingo komiteto pirmininku ir 
pirmininko pavaduotojais, jei tokių 
diskusijų reikia Europos Parlamento 
įgaliojimams įgyvendinti pagal Sutartį.
Europos Parlamentas ir Valdyba sudaro 
susitarimą dėl išsamios tokių diskusijų 
organizavimo tvarkos, kad būtų 

7. Europos Parlamentui arba jam pačiam
pateikus prašymą vykdomasis direktorius 
rengia konfidencialias uždaras žodines 
diskusijas su Europos Parlamento 
kompetentingo komiteto pirmininku ir 
pirmininko pavaduotojais, jei tokių 
diskusijų reikia Europos Parlamento 
įgaliojimams įgyvendinti pagal Sutartį.
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užtikrintas visiškas konfidencialumas 
vadovaujantis ECB kaip kompetentingai 
institucijai pagal atitinkamą Sąjungos 
teisę nustatytais konfidencialumo 
įpareigojimais.

Or. fr

Pagrindimas

Nuostatos dėl EP ir Bendros pertvarkymo valdybos susitarimo perkeltos į naują 41 straipsnio 
9 dalį.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Parlamentui atliekant bet kokius tyrimus 
pagal SESV Valdyba bendradarbiauja su 
Parlamentu. Valdyba ir Parlamentas 
susitaria dėl atitinkamos demokratinės 
atskaitomybės vykdymo ir šiuo 
reglamentu Valdybai pavestų užduočių 
vykdymo priežiūros praktinių sąlygų 
tvarkos. Ta tvarka, be kita ko, apima 
galimybę susipažinti su informacija, 
bendradarbiavimą atliekant tyrimus ir 
informaciją apie vykdomojo direktoriaus 
išrinkimo procedūrą.

8. Parlamentui atliekant bet kokius tyrimus 
pagal SESV Valdyba bendradarbiauja su 
Parlamentu.

Or. fr

Pagrindimas

Nuostatos dėl EP ir Bendros pertvarkymo valdybos susitarimo perkeltos į naują 41 straipsnio 
9 dalį.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Parlamentas ir Valdyba susitaria dėl 
atitinkamos demokratinės atskaitomybės 
vykdymo ir šiuo reglamentu Valdybai 
pavestų užduočių vykdymo priežiūros 
praktinių sąlygų tvarkos.
Šiuose susitarimuose patikslinamos 
praktinės Valdybos ir kompetentingo 
komiteto pirmininko bei pirmininko 
pavaduotojo diskusijų organizavimo 
tvarkos nuostatos, kad būtų užtikrintas 
visiškas konfidencialumas vadovaujantis 
ECB kaip kompetentingai institucijai 
pagal atitinkamą Sąjungos teisę 
nustatytais konfidencialumo 
įpareigojimais.
Ta tvarka, be kita ko, taip pat apima 
galimybę susipažinti su informacija, 
bendradarbiavimą atliekant tyrimus ir 
informaciją apie vykdomojo direktoriaus 
išrinkimo procedūrą.

Or. fr

Pagrindimas

Nuostatos dėl EP ir Bendros pertvarkymo valdybos susitarimo perkeltos į naują 41 straipsnio 
9 dalį.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dalyvaujančios valstybės narės 
nacionalinis parlamentas gali pakviesti
vykdomąjį direktorių kartu su nacionalinės 
pertvarkymo institucijos atstovu dalyvauti 

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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keičiantis nuomonėmis dėl kredito įstaigų 
pertvarkymo toje valstybėje narėje.

Or. fr

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 40 straipsnio 2 dalyje nurodyti Valdybos 
nariai veikia nepriklausomai ir objektyviai, 
vadovaudamiesi visos Sąjungos interesais, 
nesiekia gauti ir nepriima jokių Sąjungos 
institucijų ar įstaigų, valstybių narių 
vyriausybių ar bet kurios kitos viešosios 
arba privačiosios įstaigos nurodymų.

2. 39 straipsnio 1 dalyje nurodyti Valdybos 
nariai veikia nepriklausomai ir objektyviai, 
vadovaudamiesi visos Sąjungos interesais, 
nesiekia gauti ir nepriima jokių Sąjungos 
institucijų ar įstaigų, valstybių narių 
vyriausybių ar bet kurios kitos viešosios 
arba privačiosios įstaigos nurodymų.

Or. fr

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyvavimas plenarinėse sesijose Valdybos plenarinių sesijų sušaukimas ir
dalyvavimas jose

Visi Valdybos nariai dalyvauja jos 
plenarinėse sesijose.

1. Valdybos plenarinės sesijos posėdžius 
sušaukia vykdomasis direktorius.
2. Valdyba per plenarinę sesiją kasmet 
surengia bent du eilinius posėdžius. Be to, 
ji posėdžiauja vykdomojo direktoriaus 
iniciatyva, Komisijos arba ne mažiau kaip 
trečdalio savo narių prašymu.
3. Visi Valdybos nariai dalyvauja jos 
plenarinėse sesijose.

4. Valdyba į savo plenarinės sesijos 
posėdžius gali ad hoc pagrindu kviesti 
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dalyvauti stebėtojus.
5. Per Valdybos plenarinę sesiją Valdyba 
teikia sekretoriato paslaugas.

(Pakeitimas susijęs su 47 straipsnio pakeitimu)

Or. fr

Pagrindimas

Sujungus 45 ir 47 straipsnius bus geriau suprantamos nuostatos dėl plenarinių sesijų 
sušaukimo ir dalyvavimo jose, taip pat bus galima suderinti reglamento struktūrą.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) iki kiekvienų metų lapkričio 30 d. priima 
kitų metų Valdybos metinę darbo programą 
pagal 49 straipsnio 1 dalį, remdamasi 
vykdomojo direktoriaus pateiktu projektu, 
ir pateikia ją Europos Parlamentui, 
Tarybai, Komisijai ir Europos Centriniam 
Bankui susipažinti;

a) iki kiekvienų metų lapkričio 30 d. priima 
kitų metų Valdybos metinę darbo 
programą, remdamasi vykdomojo 
direktoriaus pateiktu projektu, ir pateikia ją 
Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai,
Europos Centriniam Bankui ir 
nacionaliniams parlamentams susipažinti;

Or. fr

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) priima Valdybos metinį biudžetą pagal 
59 straipsnio 2 dalį;

b) priima Valdybos metinį biudžetą pagal 
58 straipsnio 2 dalį;

Or. fr
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) priima metinę Valdybos veiklos 
ataskaitą, nurodytą 42 straipsnyje. Šioje 
ataskaitoje išsamiai paaiškinamas biudžeto 
vykdymas;

d) priima metinę Valdybos veiklos 
ataskaitą, nurodytą 41 straipsnyje. Šioje 
ataskaitoje išsamiai paaiškinamas biudžeto 
vykdymas;

Or. fr

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

47 straipsnis Išbraukta.
Valdybos plenarinės sesijos posėdis
1. Valdybos plenarinės sesijos posėdžius 
sušaukia vykdomasis direktorius.
2. Valdyba per plenarinę sesiją kasmet 
surengia bent du eilinius posėdžius. Be to, 
ji posėdžiauja vykdomojo direktoriaus 
iniciatyva, Komisijos arba ne mažiau kaip 
trečdalio savo narių prašymu.
3. Valdyba į savo plenarinės sesijos 
posėdžius gali ad hoc pagrindu kviesti 
dalyvauti stebėtojus.
4. Per Valdybos plenarinę sesiją Valdyba 
teikia sekretoriato paslaugas.

(Pakeitimas susijęs su 45 straipsnio pakeitimu)

Or. fr
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendimų priėmimo procesas Sprendimų priėmimo procedūra

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama tą patį pavadinimą naudoti 48 ir 51 straipsniams, nes abiejuose 
straipsniuose kalbama apie sprendimo priėmimo procedūras.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdyba plenarinėje sesijoje sprendimus 
priima paprasta savo narių balsų dauguma.
Tačiau 47 straipsnio 1 dalies c punkte 
nurodyti sprendimai priimami dviejų 
trečdalių jos narių balsų dauguma.

1. Valdyba plenarinėje sesijoje sprendimus 
priima paprasta savo narių balsų dauguma.
Tačiau 46 straipsnio 1 dalies c punkte 
nurodyti sprendimai priimami dviejų 
trečdalių jos narių balsų dauguma.

Or. fr

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyvavimas vykdomosiose sesijose Vykdomųjų Valdybos sesijų sušaukimas ir
dalyvavimas jose

Or. fr
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama tą patį pavadinimą naudoti kalbant apie plenarinių ir vykdomųjų 
sesijų sušaukimą ir dalyvavimą jose.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Valdyba į vykdomosios sesijos 
posėdžius susirenka vykdomojo 
direktoriaus iniciatyva arba dviejų savo 
narių prašymu. Vykdomosioms sesijoms 
pirmininkauja vykdomasis direktorius.
Valdyba gali ad hoc pagrindu kviesti savo 
vykdomosiose sesijose dalyvauti 
stebėtojus.

(Pakeitimas susijęs su 50 straipsnio 4 dalies ir 51 straipsnio 4 dalies antros pastraipos 
pakeitimais)

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama patikslinti vykdomųjų Valdybos sesijų sušaukimo nuostatas, nes iki šiol 
šios nuostatos buvo pateikiamos skirtinguose straipsniuose ir jose buvo pateikiamos 
skirtingos taisyklės.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remiantis 2 ir 3 dalimis, Valdybos 
vykdomosiose sesijose dalyvauja 40
straipsnio 1 dalies a–d punktuose nurodyti 
Valdybos nariai.

1. Remiantis 2 ir 3 dalimis, Valdybos 
vykdomosiose sesijose dalyvauja 39
straipsnio 1 dalies a–d punktuose nurodyti 
Valdybos nariai.

Or. fr
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai svarstomi klausimai, susiję su 2 
straipsnyje nurodytu subjektu arba tik 
vienoje dalyvaujančioje valstybėje narėje 
įsteigtų subjektų grupe, svarstymuose ir 
sprendimų priėmimo procese taip pat 
dalyvauja tos valstybės narės paskirtas 
narys pagal 52 straipsnio 1 ir 3 dalis.

2. Kai svarstomi klausimai, susiję su 2 
straipsnyje nurodytu subjektu arba tik 
vienoje dalyvaujančioje valstybėje narėje 
įsteigtų subjektų grupe, svarstymuose ir 
sprendimų priėmimo procese taip pat 
dalyvauja tos valstybės narės paskirtas 
narys pagal 51 straipsnio 1 ir 3 dalis.

Or. fr

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai svarstomi su tarpvalstybine grupe 
susiję klausimai, svarstymuose ir 
sprendimų priėmimo procese pagal 52
straipsnio 2 ir 3 dalis dalyvauja valstybės 
narės, kurioje yra grupės lygmens 
pertvarkymo institucija, paskirtas narys, 
taip pat valstybių narių, kuriose įsteigta 
patronuojamoji įmonė arba subjektas, 
kuriems taikoma konsoliduota priežiūra, 
paskirti nariai.

3. Kai svarstomi su tarpvalstybine grupe 
susiję klausimai, svarstymuose ir 
sprendimų priėmimo procese pagal 51
straipsnio 2 ir 3 dalis dalyvauja valstybės 
narės, kurioje yra grupės lygmens 
pertvarkymo institucija, paskirtas narys, 
taip pat valstybių narių, kuriose įsteigta 
patronuojamoji įmonė arba subjektas, 
kuriems taikoma konsoliduota priežiūra, 
paskirti nariai.

Or. fr
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valdyba į vykdomosios sesijos 
posėdžius susirenka vykdomojo 
direktoriaus iniciatyva arba savo narių 
prašymu.

4. Valdyba į vykdomosios sesijos 
posėdžius susirenka vykdomojo 
direktoriaus iniciatyva arba dviejų savo 
narių prašymu.

(Pakeitimas susijęs su 49 straipsnio -1 dalies ir 51 straipsnio 4 dalies antros pastraipos 
pakeitimais)

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 49 straipsnio -1 dalimi (nauja).

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valdyba plenarinėje sesijoje nustato 
Valdybos vykdomosios sesijos darbo 
tvarkos taisykles.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Valdybos vidaus darbo tvarkos taisyklių priėmimas jau nustatytas 46 straipsnio 1 dalies h 
punkte.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai svarstomi su tarpvalstybine grupe 2. Kai svarstomi su tarpvalstybine grupe 
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susiję klausimai, Valdyba sprendimus 
vykdomojoje sesijoje priima paprasta savo 
dalyvaujančių narių balsų dauguma. 40
straipsnio 2 dalyje nurodyti Valdybos 
nariai ir valstybės narės, kurioje yra grupės 
lygmens pertvarkymo institucija, paskirtas 
narys turi po vieną balsą. Kiti 
dalyvaujantys nariai turi balsavimo teisę, 
kuri yra lygi vienam balsui, padalytam iš 
nacionalinių pertvarkymo institucijų 
valstybėse narėse, kuriose įsteigta 
patronuojamoji įmonė arba subjektas, 
kuriems taikoma konsoliduota priežiūra, 
skaičiaus. Balsams pasiskirsčius po lygiai, 
lemiamą balsą turi vykdomasis direktorius.

susiję klausimai, Valdyba sprendimus 
vykdomojoje sesijoje priima paprasta savo 
dalyvaujančių narių balsų dauguma. 39
straipsnio 2 dalyje nurodyti Valdybos 
nariai ir valstybės narės, kurioje yra grupės 
lygmens pertvarkymo institucija, paskirtas 
narys turi po vieną balsą. Kiti 
dalyvaujantys nariai turi balsavimo teisę, 
kuri yra lygi vienam balsui, padalytam iš 
nacionalinių pertvarkymo institucijų 
valstybėse narėse, kuriose įsteigta 
patronuojamoji įmonė arba subjektas, 
kuriems taikoma konsoliduota priežiūra, 
skaičiaus. Balsams pasiskirsčius po lygiai, 
lemiamą balsą turi vykdomasis direktorius.

Or. fr

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdyba vykdomojoje sesijoje priima ir 
viešai paskelbia savo vykdomųjų sesijų 
darbo tvarkos taisykles.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Valdybos vidaus darbo tvarkos taisyklių priėmimas jau nustatytas 46 straipsnio 1 dalies h 
punkte.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdybos vykdomosios sesijos posėdžius Išbraukta.
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sušaukia vykdomasis direktorius savo 
iniciatyva arba dviejų narių prašymu, 
jiems pirmininkauja vykdomasis 
direktorius. Valdyba gali ad hoc pagrindu 
kviesti savo vykdomosiose sesijose 
dalyvauti stebėtojus.

(Pakeitimas susijęs su 49 straipsnio -1 dalies ir 50 straipsnio 4 dalies pakeitimais)

Or. fr

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Valdybos biudžeto vykdymą pagal 59
straipsnio 3 dalį;

d) Valdybos biudžeto vykdymą pagal 58
straipsnio 3 dalį;

Or. fr

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Išklausiusi Valdybą plenarinėje sesijoje, 
Komisija Tarybai pasiūlo kandidatų eiti 
vykdomojo direktoriaus ir vykdomojo 
direktoriaus pavaduotojo pareigas sąrašą. . 
Taryba, išklausiusi Europos Parlamentą, 
skiria vykdomąjį direktorių ir vykdomojo 
direktoriaus pavaduotoją.

5. Išklausiusi Valdybą plenarinėje sesijoje, 
Komisija Tarybai pasiūlo kandidatų eiti 
vykdomojo direktoriaus ir vykdomojo 
direktoriaus pavaduotojo pareigas sąrašą.
Taryba, Europos Parlamentui pritarus 
šiam sąrašui, skiria vykdomąjį direktorių 
ir vykdomojo direktoriaus pavaduotoją.

Or. fr
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Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nukrypstant nuo 40 straipsnio 2 dalies, 
pirmo vykdomojo direktoriaus 
pavaduotojo, paskirto įsigaliojus šiam 
reglamentui, kadencija yra treji metai; šią 
kadenciją galima vieną kartą pratęsti 
penkeriems metams. Vykdomasis 
direktorius ir vykdomojo direktoriaus 
pavaduotojas eina pareigas tol, kol 
paskiriami jų įpėdiniai.

6. Nukrypstant nuo 39 straipsnio 2 dalies, 
pirmo vykdomojo direktoriaus 
pavaduotojo, paskirto įsigaliojus šiam 
reglamentui, kadencija yra treji metai; šią 
kadenciją galima vieną kartą pratęsti 
penkeriems metams. Vykdomasis 
direktorius ir vykdomojo direktoriaus 
pavaduotojas eina pareigas tol, kol 
paskiriami jų įpėdiniai.

Or. fr

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Vykdomasis direktorius arba 
vykdomojo direktoriaus pavaduotojas, 
kurio kadencija buvo pratęsta, viso 
nurodyto laikotarpio pabaigoje negali 
dalyvauti kitoje atrankos į tas pačias 
pareigas procedūroje.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Direktoriaus ir vykdomojo direktoriaus kadencijos trukmė yra nustatyta 39 straipsnio 2 
dalyje.
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Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Jeigu vykdomasis direktorius ar 
vykdomojo direktoriaus pavaduotojas 
nebeatitinka jų pareigoms vykdyti keliamų 
reikalavimų arba jei jie kalti dėl sunkaus 
nusižengimo, Taryba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu ir išklausiusi
Europos Parlamentą, gali pašalinti 
vykdomąjį direktorių arba vykdomojo 
direktoriaus pavaduotoją iš pareigų.

8. Jeigu vykdomasis direktorius ar 
vykdomojo direktoriaus pavaduotojas 
nebeatitinka jų pareigoms vykdyti keliamų 
reikalavimų arba jei jie kalti dėl sunkaus 
nusižengimo, Taryba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu ir pritarus Europos 
Parlamentui, gali pašalinti vykdomąjį 
direktorių arba vykdomojo direktoriaus 
pavaduotoją iš pareigų.

Or. fr

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iki kiekvienų metų kovo 31 d. Valdyba 
vykdomojoje sesijoje perduoda Valdybos 
praėjusių finansinių metų preliminarias 
finansines ataskaitas Europos Parlamentui, 
Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams.

3. Iki kiekvienų metų kovo 31 d. Valdyba 
vykdomojoje sesijoje perduoda Valdybos 
praėjusių finansinių metų preliminarias 
finansines ataskaitas Europos Parlamentui, 
Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir 
nacionaliniams parlamentams.

Or. fr

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pasibaigus kiekvieniems finansiniams 
metams, vykdomasis direktorius iki liepos 

Pasibaigus kiekvieniems finansiniams 
metams, vykdomasis direktorius iki liepos 
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1 d. išsiunčia galutines finansines 
ataskaitas Europos Parlamentui, Tarybai, 
Komisijai ir Audito Rūmams.

1 d. išsiunčia galutines finansines 
ataskaitas Europos Parlamentui, Tarybai, 
Komisijai, Audito Rūmams ir 
nacionaliniams parlamentams.

Or. fr

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kol vykdomasis direktorius, Tarybos 
paskirtas pagal 53 straipsnį, pradės eiti 
pareigas, Komisija gali paskirti Komisijos 
pareigūną laikinai eiti vykdomajam 
direktoriui pavestas pareigas;

a) kol vykdomasis direktorius, Tarybos 
paskirtas pagal 52 straipsnį, pradės eiti 
pareigas, Komisija gali paskirti Komisijos 
pareigūną laikinai eiti vykdomajam 
direktoriui pavestas pareigas;

Or. fr

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nukrypstant nuo 47 straipsnio 1 dalies i 
punkto, kol bus priimtas sprendimas, kaip 
nurodyta 47 straipsnio 2 dalyje, laikinai 
pareigas einantis vykdomasis direktorius 
naudojasi paskyrimų tarnybos įgaliojimais;

b) nukrypstant nuo 46 straipsnio 1 dalies i 
punkto, kol bus priimtas sprendimas, kaip 
nurodyta 46 straipsnio 2 dalyje, laikinai 
pareigas einantis vykdomasis direktorius 
naudojasi paskyrimų tarnybos įgaliojimais;

Or. fr


