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ĪSS PAMATOJUMS

Ekonomiskās un monetārās savienības nostiprināšana, izveidojot eurozonas valstu Banku 
savienību, ir nepieciešams Eiropas integrācijas posms, ar ko tiks stabilizēts un padarīts 
atbildīgs finanšu pakalpojumu iekšējais tirgus, atjaunota iedzīvotāju un tirgu uzticība un 
novērsta finanšu tirgu sadrumstalotība, kas bija palielinājusies ekonomiskās krīzes laikā. 

Atzinuma sagatavotāja atbild par Banku savienības tā otrā pīlāra institucionālo sistēmu, pie 
kura pieder vienots noregulējuma mehānisms un vienots banku noregulējuma fonds. Šis 
mehānisms, kas papildina Komisijas 2012. gada septembrī ierosinātu Vienotu uzraudzības 
mehānismu, sevī apvienos  banku krīzes pārvarēšanas eurozonā galvenās pilnvaras un 
resursus, un ar tā palīdzību tiks panākts Eiropas līmenī integrēts noregulējuma mehānisms. 
Galvenās struktūras būs Vienotā noregulējuma valde (Valde), par noregulējumu atbildīgās 
iesaistīto dalībvalstu iestādes un Eiropas Komisija un tas rada ļoti nopietnus institucionāla 
rakstura problēmas, kuras ir jādara zināmas Konstitucionālo jautājumu komitejai un par 
kurām tiks informēti visi Eiropas Parlamenta deputāti.  

Tomēr atzinuma sagatavotāja vēlas atgādināt Ekonomikas un monetārās komitejas iesniegtās 
un 2012. gada septembrī Strasbūrā plenārsēdē apstiprinātās rezolūcijas par ceļu uz banku 
savienību 6. punktu, kurā ir uzsvērts, „ka jebkādas būtiskas pārmaiņas uzraudzībā, tostarp 
kompetenču nodošana citām iestādēm, ir jāpapildina ar atbilstīgu šādu iestāžu pārredzamības 
un pārskatabildības palielināšanu Parlamenta priekšā, kuram jābūt tiesībām uzdot jebkādus 
jautājumus un pilnīgām pilnvarām attiecībā uz iecelšanu un budžeta procedūrām”. 

Atzinuma sagatavotāja piekrīt galīgajam mērķim, proti, Banku savienības pārvaldību un līdz 
ar to arī vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu banku noregulējuma fondu iekļaut 
Savienības institucionālajā sistēmā, un uzskata, ka ir jānovērš pašreizējā valstu politikas 
virzienu atšķirība no Eiropas politikas virzieniem. Šajā sakarībā viņa uzskata par 
nepieciešamu uzlabot priekšlikumu no trīs to galveno aspektu viedokļa, par kuriem ir 
formulēti arī grozījumi: 

 pārskatīt III daļas struktūru par institucionālo sistēmu, galvenokārt apvienojot kopā I 
un IV sadaļu; 

 pastiprināt parlamentāro kontroli pār to, kā Valde izmanto noregulējuma pilnavaras;

 nostiprināt šīs Eiropas Savienības jaunās aģentūras demokrātisko atbildību Eiropas 
Parlamenta un iesaistīto dalībvalstu parlamentu priekšā. 

Atzinuma sagatavotāja piekrīt Eiropas Komisijas izvēlētajam šā priekšlikuma juridiskajam 
pamatam (LESD 114. pants), kurā ir paredzēta tāda valstu regulējumu tuvinošu pasākumu 
pieņemšana, kuros ir reglamentēta iekšēja tirgus izveide un darbība. Viņa savos grozījumos 
liek priekšā pastiprināt parlamentāro kontroli pār to, kā Valde izmanto noregulējuma 
pilnvaras, paredzot Eiropas Parlamentā Valdes izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka 
kandidātu apstiprināšanas amatā procedūru, regulāru informācijas apmaiņu ar Eiropas 
Parlamentu, tā atbildīgo komiteju vai papildus tam ar atbildīgās komitejas priekšsēdētāju un 
priekšsēdētāja vietnieku. 
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Atzinuma sagatavotāja vēlas arī, lai saskaņā ar LESD pievienoto 1. protokolu un LESD 69., 
70., 71., 352. pantu tiktu piemērota šajās normās to dalībvalstu parlamentiem paredzētās 
tiesības, kas piedalās vienota noregulējuma mehānismā. Ir jānodrošina Valdes ikgadējās darba 
programmas nosūtīšana iesaistīto dalībvalstu parlamentiem, iespēja šiem parlamentiem Valdei 
iesniegt atpakaļ pamatotus apsvērumus par šo programmu un pienākums Valdei pārskatu par 
iepriekšējo finanšu gadu iesniegt minētajiem parlamentiem.

GROZĪJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Lai veicinātu ekonomikas atlabšanu 
Savienībā, ir svarīgi, lai banku 
pakalpojumu iekšējais tirgus būtu labāk 
integrēts. Pašreizējā finanšu un 
ekonomikas krīze ir parādījusi, ka iekšējā 
tirgus darbība šajā jomā ir apdraudēta un 
pieaug finanšu sadrumstalotības risks. 
Starpbanku tirgi ir kļuvuši mazāk likvīdi, 
un banku pārrobežu darbības samazinās, jo 
ir bažas par kaitīgas ietekmes izplatību, 
uzticēšanās trūkums citu valstu banku 
sistēmām un dalībvalstu spējai atbalstīt 
bankas.

(1) Lai veicinātu ekonomikas atlabšanu 
Savienībā, ir svarīgi, lai banku 
pakalpojumu iekšējais tirgus būtu labāk 
integrēts. Pašreizējā finanšu un 
ekonomikas krīze ir parādījusi, ka iekšējā 
tirgus darbība šajā jomā ir apdraudēta un 
pieaug finanšu sadrumstalotības risks. 
Starpbanku tirgi ir kļuvuši mazāk likvīdi, 
un banku pārrobežu darbības samazinās, jo 
ir bažas par kaitīgas ietekmes izplatību, 
uzticēšanās trūkums citu valstu banku 
sistēmām un dalībvalstu spējai atbalstīt 
bankas.  Šis apstāklis ir patiešām 
satraucošs, ņemot vērā, ka vienotajā tirgū 
banku iestādēm ir iespējas izmantot 
Eiropas pasi, un situāciju, ka lielākā to 
daļa darbojas vairākās dalībvalstīs.

Or. fr
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Efektīvu vienotu noregulējuma 
lēmumu nodrošināšana maksātnespējīgām 
bankām Savienībā, tai skaitā par 
Savienības līmenī iegūta finansējuma 
izmantošanu, ir svarīga iekšējā tirgus 
pilnveidošanai finanšu pakalpojumu 
jomā. Iekšējā tirgū banku maksātnespēja 
vienā dalībvalstī var ietekmēt visas 
Savienības finanšu tirgu stabilitāti. 
Nodrošināt efektīvus un vienādus 
noregulējuma nosacījumus un finansēšanu 
ar vienādiem nosacījumiem visās 
dalībvalstīs ir ne vien to dalībvalstu 
interesēs, kurās bankas darbojas, bet visu 
dalībvalstu interesēs kopumā, jo tas 
saglabās konkurenci un uzlabos iekšējā 
tirgus darbību. Banku sistēmas iekšējā 
tirgū ir savstarpēji cieši saistītas, banku 
grupas ir starptautiskas, un bankām ir liels 
ārvalstu aktīvu procents. Ja netiktu ieviests 
vienots noregulējuma mehānisms, banku 
krīzei dalībvalstīs, kuras piedalās Vienotajā 
uzraudzības mehānismā (VUM), būtu 
spēcīgāka negatīva sistēmiska ietekme arī 
uz neiesaistītajām dalībvalstīm. Vienota 
noregulējuma mehānisma izveide 
palielinās iesaistīto dalībvalstu banku 
stabilitāti un novērsīs krīzes negatīvo 
ietekmi uz neiesaistītajām dalībvalstīm, un 
tādējādi atvieglos visa iekšējā tirgus 
darbību.

(7) Lai pilnveidotu finanšu pakalpojumu 
iekšējo tirgu, ir svarīga vienādu un 
konsekventu noregulējuma lēmumu 
nodrošināšana maksātnespējīgām bankām 
Savienībā, lēmumus pieņemot unificētā 
procesā, pateicoties kuram var ātri 
rīkoties, tai skaitā par Savienības līmenī 
iegūta finansējuma izmantošanu. Iekšējā 
tirgū banku maksātnespēja vienā 
dalībvalstī var ietekmēt visas Savienības 
finanšu tirgu stabilitāti. Nodrošināt 
efektīvus, vienādus un konsekventus
noregulējuma nosacījumus un finansēšanu 
ar vienādiem nosacījumiem visās 
dalībvalstīs ir ne vien to dalībvalstu 
interesēs, kurās bankas darbojas, bet visu 
dalībvalstu interesēs kopumā, jo tas 
saglabās konkurenci un uzlabos iekšējā 
tirgus darbību. Banku sistēmas iekšējā 
tirgū ir savstarpēji cieši saistītas, banku 
grupas ir starptautiskas, un bankām ir liels 
ārvalstu aktīvu procents. Ja netiktu ieviests 
vienots noregulējuma mehānisms, banku 
krīzei dalībvalstīs, kuras piedalās Vienotajā 
uzraudzības mehānismā (VUM), būtu 
spēcīgāka negatīva sistēmiska ietekme arī 
uz neiesaistītajām dalībvalstīm. Vienota 
noregulējuma mehānisma izveide 
palielinās iesaistīto dalībvalstu banku 
stabilitāti un novērsīs krīzes negatīvo 
ietekmi uz neiesaistītajām dalībvalstīm, un 
tādējādi atvieglos visa iekšējā tirgus 
darbību.

Or. fr
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Noregulējuma pienākumu sadale starp 
valsts un Savienības līmeņiem būtu 
jāsaskaņo ar uzraudzības pienākumu sadali 
starp minētajiem līmeņiem. Tik lielā mērā, 
cik uzraudzība dalībvalstī tiek saglabāta 
valsts līmenī, attiecīgajai dalībvalstij būtu 
jāuzņemas atbildība par bankas 
maksātnespējas finansiālajām sekām. Līdz 
ar to vienotais noregulējuma mehānisms 
būtu jāpiemēro vienīgi tām bankām un 
finanšu iestādēm, kas veic uzņēmējdarbību
dalībvalstīs, kuras piedalās VUM, un uz 
kurām attiecas ECB uzraudzība VUM 
ietvaros. Bankām, kuras veic 
uzņēmējdarbību VUM neiesaistītajās 
dalībvalstīs, nebūtu jāpiemēro vienotais
noregulējuma mehānisms. Ja šādām 
dalībvalstīm sāktu piemērot vienoto
noregulējuma mehānismu, tas tām radītu 
nepareizus stimulus. Īpaši, uzraudzības 
iestādes minētajās dalībvalstīs varētu kļūt 
saudzīgākas pret savā jurisdikcijā esošajām 
bankām, jo tām nebūtu jāuzņemas viss 
finanšu risks to maksātnespējas gadījumā. 
Tādēļ, lai nodrošinātu paralēlismu ar 
VUM, vienotais noregulējuma mehānisms 
būtu jāpiemēro VUM iesaistītajās 
dalībvalstīs. Ja dalībvalstis pievienojas 
VUM, tām arī automātiski būtu jāpiemēro 
vienotais noregulējuma mehānisms. 
Visbeidzot, sagaidāms, ka vienotais 
noregulējuma mehānisms tiks attiecināts
uz visu iekšējo tirgu.

(10) Noregulējuma pienākumu sadale starp 
valsts un Savienības līmeņiem būtu 
jāsaskaņo ar uzraudzības pienākumu sadali 
starp minētajiem līmeņiem Tik lielā mērā, 
cik uzraudzība dalībvalstī tiek saglabāta 
valsts līmenī, attiecīgajai dalībvalstij būtu 
jāuzņemas atbildība arī par bankas 
maksātnespējas finansiālajām sekām. Līdz 
ar to vienots noregulējuma mehānisms būtu 
jāpiemēro vienīgi tām bankām un finanšu 
iestādēm, kas veic uzņēmējdarbību 
dalībvalstīs, kuras piedalās VUM, un uz 
kurām attiecas ECB uzraudzība VUM 
ietvaros. Bankām, kuras veic 
uzņēmējdarbību VUM neiesaistītajās 
dalībvalstīs, nebūtu jāpiemēro vienots 
noregulējuma mehānisms. Ja šādām 
dalībvalstīm sāktu piemērot vienotu 
noregulējuma mehānismu, tas tām radītu 
nepareizus stimulus. Īpaši, uzraudzības 
iestādes minētajās dalībvalstīs varētu kļūt 
saudzīgākas pret savā jurisdikcijā esošajām 
bankām, jo tām nebūtu jāuzņemas viss 
finanšu risks to maksātnespējas gadījumā. 
Tādēļ, lai nodrošinātu paralēlismu ar 
VUM, vienots noregulējuma mehānisms 
būtu jāpiemēro VUM iesaistītajās 
dalībvalstīs. Ja dalībvalstis pievienojas 
VUM, tām arī automātiski būtu jāpiemēro 
vienots noregulējuma mehānisms. 
Visbeidzot, vienots noregulējuma 
mehānisms būtu jāattiecina uz visu iekšējo 
tirgu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai noregulējuma procesā nodrošinātu 
ātru un efektīvu lēmumu pieņemšanu, 
Valdei vajadzētu būt īpašai Savienības 
aģentūrai ar specifisku struktūru, kas 
atbilst tās konkrētajiem uzdevumiem un 
kas atšķiras no visu pārējo Savienības 
aģentūru modeļa. Tās sastāvam būtu 
jānodrošina, ka ir pienācīgi ņemtas vērā 
visu noregulējuma procedūrās iesaistīto 
attiecīgo pušu intereses. Valdei būtu 
jādarbojas izpildsesijās un plenārsesijās. 
Valdes izpildsesijā tajā būtu jāpiedalās 
izpilddirektoram, izpilddirektora 
vietniekam un Komisijas un ECB 
pārstāvjiem. Ņemot vērā Valdes 
uzdevumus, izpilddirektors un 
izpilddirektora vietnieks būtu jāieceļ amatā 
Padomei pēc Komisijas priekšlikuma un 
Eiropas Parlamenta uzklausīšanas. 
Apspriežoties par bankas vai grupas 
noregulējumu, kas veic uzņēmējdarbību 
vienā iesaistītajā dalībvalstī, Valdes 
izpildsesijā būtu jāuzaicina un jāiesaista 
lēmumu pieņemšanas procesā loceklis, ko 
norīkojusi attiecīgā dalībvalsts un kas 
pārstāv savas valsts noregulējuma iestādi. 
Apspriežoties par pārrobežu grupu, 
piederības un visu attiecīgo uzņēmēju 
dalībvalstu norīkotie locekļi, kas pārstāv 
savas valsts noregulējuma iestādes, būtu arī 
jāuzaicina un jāiesaista lēmumu 
pieņemšanas procesā Valdes izpildsesijā. 
Tomēr piederības dalībvalsts iestādēm un 
uzņēmējas dalībvalsts iestādēm būtu jābūt 
samērīgai ietekmei uz attiecīgo lēmumu, 
tādēļ uzņēmējas dalībvalsts iestādēm būtu 
kopā jābūt tikai vienai balsij. Uz Valdes 
sanāksmēm arī var uzaicināt novērotājus, 
tostarp ESM un eurogrupas pārstāvi.

(19) Lai noregulējuma procesā nodrošinātu 
ātru un efektīvu lēmumu pieņemšanu, 
Valdei vajadzētu būt īpašai Savienības 
aģentūrai ar savu struktūru, kas atbilst tās 
konkrētajiem uzdevumiem un kas atšķiras 
no visu pārējo Savienības aģentūru modeļa. 
Tās sastāvam būtu jānodrošina, ka ir 
pienācīgi ņemtas vērā visu noregulējuma 
procedūrās iesaistīto attiecīgo pušu 
intereses. Valdei būtu jādarbojas 
izpildsesijās un plenārsesijās. Valdes 
izpildsesijā tajā būtu jāpiedalās 
izpilddirektoram, izpilddirektora 
vietniekam un Komisijas un ECB 
pārstāvjiem. Ņemot vērā Valdes 
uzdevumus, izpilddirektors un 
izpilddirektora vietnieks būtu jāieceļ amatā 
Padomei pēc Komisijas priekšlikuma un 
apstiprināšanas Eiropas Parlamentā. 
Apspriežoties par bankas vai grupas 
noregulējumu, kas veic uzņēmējdarbību 
vienā iesaistītajā dalībvalstī, Valdes 
izpildsesijā būtu jāuzaicina un jāiesaista 
lēmumu pieņemšanas procesā loceklis, ko 
norīkojusi attiecīgā dalībvalsts un kas 
pārstāv savas valsts noregulējuma iestādi. 
Apspriežoties par pārrobežu grupu, 
piederības un visu attiecīgo uzņēmēju 
dalībvalstu norīkotie locekļi, kas pārstāv 
savas valsts noregulējuma iestādes, būtu arī 
jāuzaicina un jāiesaista lēmumu 
pieņemšanas procesā Valdes izpildsesijā. 
Tomēr piederības dalībvalsts iestādēm un 
uzņēmējas dalībvalsts iestādēm būtu jābūt 
samērīgai ietekmei uz attiecīgo lēmumu, 
tādēļ uzņēmējas dalībvalsts iestādēm būtu 
kopā jābūt tikai vienai balsij. Uz Valdes 
sanāksmēm arī var uzaicināt novērotājus, 
tostarp ESM un eurogrupas pārstāvi.

Or. fr
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Eiropas Savienības iestāžu 
savstarpējas sadarbības  princips ir 
noteikts līgumos, jo īpaši Līguma par 
Eiropas Savienību 13. panta 2. punktā.

Or. fr

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Valdei un, ja nepieciešams, Komisijai 
būtu jāaizstāj valsts noregulējuma iestādes, 
kuras ir noteiktas saskaņā ar Direktīvu [ ], 
attiecībā uz visiem aspektiem, kas saistīti 
ar noregulējuma lēmumu pieņemšanas 
procesu. Valsts noregulējuma iestādēm, 
kas noteiktas saskaņā ar Direktīvu [ ], būtu 
jāturpina veikt darbības, kuras ir saistītas ar 
Valdes pieņemto noregulējuma shēmu 
īstenošanu. Lai nodrošinātu pārredzamību 
un demokrātisku kontroli, kā arī aizsargātu 
Savienības iestāžu tiesības, Valdei būtu
jābūt atbildīgai Eiropas Parlamentam un 
Padomei par visiem lēmumiem, kuri 
pieņemti, pamatojoties uz šo priekšlikumu. 
To pašu pārredzamības un demokrātiskas 
kontroles iemeslu dēļ valstu parlamentiem 
vajadzētu būt noteiktām tiesībām iegūt 
informāciju par Valdes darbībām un 
iesaistīties ar to dialogā.

(21) Valdei un, ja nepieciešams, Komisijai 
būtu jāaizstāj valsts noregulējuma iestādes, 
kuras ir noteiktas saskaņā ar Direktīvu [ ], 
attiecībā uz visiem aspektiem, kas saistīti 
ar noregulējuma lēmumu pieņemšanas 
procesu. Valsts noregulējuma iestādēm, 
kas noteiktas saskaņā ar Direktīvu [ ], būtu 
jāturpina veikt darbības, kuras ir saistītas ar 
Valdes pieņemto noregulējuma shēmu 
īstenošanu. Lai nodrošinātu pārredzamību 
un demokrātisku kontroli, kā arī aizsargātu 
Savienības iestāžu tiesības, Valdei būtu 
jāatskaitās Eiropas Parlamentam un 
Padomei kā demokrātiski leģitīmām 
iestādēm, kas pārstāv Eiropas iedzīvotājus 
un dalībvalstis, par visiem lēmumiem, kuri 
pieņemti, pamatojoties uz šo priekšlikumu.

Or. fr
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Pamatojums

Grozījums veikts, lai panāktu saskaņu ar VUM regulas 55. pantu, kurā ir teikts, ka „Eiropas 
Centrālajai bankai .. par šo uzdevumu izpildi jāatskaitās Eiropas Parlamentam un Ministru 
padomei kā demokrātiski leģitīmām iestādēm, kas pārstāv Eiropas iedzīvotājus un 
dalībvalstis”.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Ņemot vērā pārredzamības, 
atbildības un demokrātiskās kontroles 
apsvērumus un Valdes noregulējuma 
darbības ietekmi uz visas Savienības 
interesēm un finanšu pakalpojumu 
iekšējā tirgus saskaņotību un integritāti, 
tostarp šīs darbības iespējamo ietekmi uz 
Savienības dalībvalstu banku sistēmu 
struktūrām, dalībvalstu parlamentiem 
vajadzētu būt tiesībām iegūt informāciju 
par Valdes darbību un sazināties ar to.

Or. fr

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
21.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. fr
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka 
un Komisijas un ECB iecelto Valdes 
locekļu amata pilnvaru termiņš ir pieci 
gadi. Ievērojot 53. panta 6. punktu, šis 
pilnvaru termiņš nav pagarināms.

2. Izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka 
un Komisijas un ECB iecelto Valdes 
locekļu amata pilnvaru termiņš ir pieci 
gadi. Ievērojot 52. panta 6. punktu, šis 
pilnvaru termiņš nav pagarināms.

Or. fr

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Valdes plenārsesiju, kas pilda 47. pantā 
izklāstītos uzdevumus;

(a) Valdes plenārsesiju, kas pilda 46. pantā 
izklāstītos uzdevumus

Or. fr

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Valdes izpildsesiju, kas pilda 51. pantā 
izklāstītos uzdevumus;

(b) Valdes izpildsesiju, kas pilda 50. pantā 
izklāstītos uzdevumus;

Or. fr
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) izpilddirektoru, kurš veic 53. pantā 
noteiktos uzdevumus;

(c) izpilddirektoru, kurš veic 52. pantā 
noteiktos uzdevumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valde katru gadu sniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai 
un Eiropas Savienības Revīzijas palātai par 
uzdevumu izpildi, kas tai uzticēti ar šo 
regulu.

2. Valde katru gadu sniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, 
Eiropas Savienības Revīzijas palātai un 
iesaistīto dalībvalstu parlamentiem par 
uzdevumu izpildi, kas tai uzticēti ar šo 
regulu.

Or. fr

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
41. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izpilddirektors publiski iepazīstina 
Eiropas Parlamentu un Padomi ar minēto 
ziņojumu.

.

3. Izpilddirektors iepazīstina Eiropas 
Parlamentu un Padomi ar minēto ziņojumu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
41. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Iesaistīto dalībvalstu parlamentiem ir 
tiesības Valdei iesniegt pamatotus 
apsvērumus par šo ziņojumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
41. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma 
vai savas ierosmes izpilddirektors veic 
konfidenciālas mutiskas pārrunas aiz 
slēgtām durvīm ar Eiropas Parlamenta 
kompetento komiteju priekšsēdētājiem un 
priekšsēdētāja vietniekiem, ja šādas 
diskusijas ir nepieciešamas Līgumā 
noteikto Eiropas Parlamenta pilnvaru 
īstenošanai

Or. fr

Pamatojums

Normas par nolīgumu, kas EP ir jāslēdz ar Valdi, ir apvienotas 41. panta jaunajā 9. punktā.
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
41. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Parlamenta veiktu izmeklēšanu laikā 
Valde sadarbojas ar Parlamentu, ievērojot 
LESD. Valde un Parlaments slēdz 
atbilstīgas vienošanās par praktisko 
kārtību demokrātiskās pārskatatbildības 
īstenošanai un ar šo regulu Valdei 
uzticēto uzdevumu izpildes uzraudzībai. 
Šīs vienošanās cita starpā attiecas uz 
informācijas pieejamību, sadarbību 
izmeklēšanas jomā un informāciju par 
izpilddirektora atlases procedūru.

8. Parlamenta veiktu izmeklēšanu laikā 
Valde sadarbojas ar Parlamentu, ievērojot 
LESD.

Or. fr

Pamatojums

Normas par nolīgumu, kas EP ir jāslēdz ar Valdi, ir apvienotas 41. panta jaunajā 9. punktā.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
41. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Eiropas Parlaments un Valde noslēdz 
atbilstošus nolīgumus par demokrātiskas 
kontroles un šajā regulā Valdei uzticēto 
uzdevumu veikšanas uzraudzības 
praktiskās īstenošanas veidu. 
Šajos nolīgumos precizē Valdes un 
galvenās kompetentās komitejas 
priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku 
konfidenciālu diskusiju aiz slēgtām 
durvīm rīkošanas praktiskos aspektus, lai 
nodrošinātu to pilnīgu slepenību saskaņā 
ar konfidencialitātes jomā spēkā esošajām 
obligātajām normām, kādas ECB kā 
kompetentajai iestādei ir noteiktas 
Savienības tiesību aktos.
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Šie nolīgumi cita starpā attiecas uz 
informācijas pieejamību, sadarbību 
izmeklēšanas jomā un informāciju par 
izpilddirektora atlases procedūru.

Or. fr

Pamatojums

Normas par nolīgumu, kas EP ir jāslēdz ar Valdi, ir apvienotas 41. panta jaunajā 9. punktā.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iesaistītās dalībvalsts parlaments var 
uzaicināt izpilddirektoru kopā ar valsts 
noregulējuma iestādes pārstāvi piedalīties 
viedokļu apmaiņā par kredītiestāžu 
noregulējumu minētajā dalībvalstī.

2. (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
43. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valdes locekļi, kas minēti 40. panta 
2. punktā, rīkojas neatkarīgi un objektīvi 
visas Savienības interesēs un nelūdz vai 
nepieņem Savienības iestāžu vai struktūru, 
nevienas dalībvalsts valdības vai citas 
publiskas vai privātas struktūras 
norādījumus.

2. Valdes locekļi, kas minēti 39. panta 
1. punktā, rīkojas neatkarīgi un objektīvi 
visas Savienības interesēs un nelūdz vai 
nepieņem Savienības iestāžu vai struktūru, 
nevienas dalībvalsts valdības vai citas 
publiskas vai privātas struktūras 
norādījumus.

Or. fr
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
45. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalība plēnārsesijā Uzaicinājums uz Valdes plenārsesiju un
dalība tajā

Valdes plenārsesijā piedalās visi tās 
locekļi.

1. Izpilddirektors sasauc Valdes 
plenārsesijas sanāksmes.
2. Valde plenārsesijā rīko vismaz divas 
kārtējās sanāksmes gadā. Papildus tam tā 
sanāk arī pēc izpilddirektora iniciatīvas, 
Komisijas pieprasījuma vai vismaz trešās 
daļas tās locekļu pieprasījuma.
3. Valdes plenārsesijā piedalās visi tās 
locekļi.

4. Valde plenārsesijā var aicināt 
sanāksmēs piedalīties novērotājus ad hoc 
kārtībā.
5. Valde nodrošina Valdes plenārsesijas 
sekretariāta darbību.

(Grozījums saistīts ar 47. panta grozīšanu.)

Or. fr

Pamatojums

Apvienojot 45. un 47. pantu, ir panākta uzaicinājuma uz plenārsesijām un dalības tajās 
regulējuma labāka saprotamība un labāka regulas struktūra.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) līdz katra gada 30. novembrim pieņem 
Valdes gada darba programmu nākamajam 
gadam saskaņā ar 49. panta 1. punktu, 
balstoties uz izpilddirektora priekšlikumu, 
un informācijas nolūkos nosūta to Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Komisijai un

(a) līdz katra gada 30. novembrim pieņem 
Valdes gada darba programmu nākamajam 
gadam, balstoties uz izpilddirektora 
priekšlikumu, un informācijas nolūkos 
nosūta to Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Komisijai, Eiropas Centrālai bankai un 
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Eiropas Centrālai bankai; dalībvalstu parlamentiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pieņem Valdes gada budžetu saskaņā ar 
59. panta 2. punktu;

b) pieņem Valdes gada budžetu saskaņā ar 
58. panta 2. punktu;

Or. fr

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pieņem ziņojumu par Valdes darbību, 
kas minēts 42. pantā. Šajā ziņojumā iekļauj 
detalizētu skaidrojumus par budžeta 
izpildi;

d) pieņem ziņojumu par Valdes darbību, 
kas minēts 41. pantā Šajā ziņojumā iekļauj 
detalizētu skaidrojumus par budžeta 
izpildi;

Or. fr

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
47. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

47. pants svītrots
Valdes plenārsesijas sanāksme
1. Izpilddirektors sasauc Valdes 
plenārsesijas sanāksmes.
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2. Valde plēnārsesijā rīko vismaz divas 
kārtējās sanāksmes gadā. Papildus tam tā 
sanāk arī pēc izpilddirektora iniciatīvas, 
Komisijas pieprasījuma vai vismaz trešās 
daļas locekļu pieprasījuma.
3. Valde plenārsesijā var aicināt 
sanāksmēs piedalīties novērotājus ad hoc 
kārtībā.
4. Valde nodrošina Valdes plenārsesijas 
sekretariātu.

(Grozījums saistīts ar 45. panta grozīšanu)

Or. fr

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
48. pants - virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lēmumu pieņemšana Lēmumu pieņemšanas procedūra

Or. fr

Pamatojums

Gan attiecībā uz 48. pantu, gan 51. pantu ir jāizmanto viens un tas pats virsraksts, jo tajos ir 
reglamentētas lēmumu pieņemšanas procedūras.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valde plenārsesijā pieņem lēmumus ar 
tās locekļu vienkāršu balsu vairākumu. 
Tomēr lēmumi, kas minēti 47. panta 
1. punkta c) apakšpunktā, tiek pieņemti ar 
tās locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu.

1. Valde plenārsesijā pieņem lēmumus ar 
tās locekļu vienkāršu balsu vairākumu. 
Tomēr lēmumi, kas minēti 46. panta 
1. punkta c) apakšpunktā, tiek pieņemti ar 
tās locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu.
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Or. fr

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
49. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalība izpildsesijā Uzaicinājums uz Valdes izpildsesiju un
dalība tajā

Or. fr

Pamatojums

Gan attiecībā uz uzaicinājumu uz plenārsesiju un izpildsesiju, gan dalību tajās ir jāizmanto 
viens un tas pats virsraksts.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
49. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Valde uz izpildsesiju sanāk pēc 
izpilddirektora ierosmes vai divu tās 
locekļu pieprasījuma. Izpilddirektors ir 
izpildsesijas vadītājs.
Valde var aicināt izpildsesijā piedalīties 
novērotājus ad hoc kārtībā.

(Grozījums saistīts ar 50. panta 4. punkta grozīšanu un 51. panta 4. punkta otrās daļas 
svītrošanu.)

Or. fr

Pamatojums

Grozījums izdarīts nolūkā precizēt uzaicināšanas uz Valdes izpildsesiju veidu, kas sākotnēji 
bija reglamentēts dažādos pantos un kura regulējums tajos atšķīrās.
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Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot 2. un 3. punktu, Valdes locekļi, 
kas minēti 40. panta 1. punkta a) līdz 
d) apakšpunkta piedalās Valdes 
izpildsesijās.

1. Ievērojot 2. un 3. punktu, Valdes locekļi, 
kas minēti 39. panta 1. punkta a) līdz 
d) apakšpunkta piedalās Valdes 
izpildsesijās.

Or. fr

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
49. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apspriežoties par vienību, kas minēta 
2. pantā, vai vienību grupu, kas veic 
uzņēmējdarbību tikai vienā no iesaistītajām 
dalībvalstīm, šīs dalībvalsts ieceltais 
loceklis piedalās arī apspriedēs un lēmumu 
pieņemšanas procesā saskaņā ar 52. panta 
1. punktu un 3. punktu.

2. Apspriežoties par vienību, kas minēta 
2. pantā, vai vienību grupu, kas veic 
uzņēmējdarbību tikai vienā no iesaistītajām 
dalībvalstīm, šīs dalībvalsts ieceltais 
loceklis piedalās arī apspriedēs un lēmumu 
pieņemšanas procesā saskaņā ar 51. panta 
1. punktu un 3. punktu.

Or. fr

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
49. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apspriežoties par pārrobežu grupu, 
loceklis, kuru iecēlusi dalībvalsts, kurā 
atrodas grupas līmeņa noregulējuma 
iestāde, kā arī locekļi, ko iecēluši 
dalībvalstis, kurās uzņēmējdarbību veic 
meitasuzņēmums vai vienība, uz kuru 
attiecas konsolidētā uzraudzība, piedalās 

3. Apspriežoties par pārrobežu grupu, 
loceklis, kuru iecēlusi dalībvalsts, kurā 
atrodas grupas līmeņa noregulējuma 
iestāde, kā arī locekļi, ko iecēluši 
dalībvalstis, kurās uzņēmējdarbību veic 
meitasuzņēmums vai vienība, uz kuru 
attiecas konsolidētā uzraudzība, piedalās 
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apspriedēs un lēmumu pieņemšanas 
procesā saskaņā ar 52. panta 2. punktu un 
3. punktu.

apspriedēs un lēmumu pieņemšanas 
procesā saskaņā ar 51. panta 2. punktu un 
3. punktu.

Or. fr

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
50. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Valde izpildsesijā sanāk pēc 
izpilddirektora iniciatīvas vai tās locekļu 
pieprasījuma.

4. Valde izpildsesijā sanāk pēc 
izpilddirektora iniciatīvas vai divu tās 
locekļu pieprasījuma.

(Grozījums saistīts 49. panta -1. punkta iekļaušanu un 51. panta 4. punkta otrās daļas 
svītrošanu.)

Or. fr

Pamatojums

Grozījums ir saistīts ar 49. panta -1. punkta (jauna) iekļaušanu.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
50. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Valde plenārsesijā pieņem Valdes 
izpildsesijas reglamentu.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Valdes iekšējā reglamenta pieņemšana jau ir paredzēta 46. panta 1. punkta h) apakšpunktā.
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Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
51. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apspriežoties par pārrobežu grupu, 
Valde pieņem lēmumus izpildsesijā ar 
klātesošo locekļu vienkāršu balsu 
vairākumu. Valdes locekļiem, kas minēti 
40. panta 2. punktā, un loceklim, ko 
iecēlusi dalībvalsts, kurā atrodas grupas 
līmeņa noregulējuma iestāde, katram ir 
viena balss. Katram no pārējiem 
klātesošajiem locekļiem ir balsstiesības, 
kas ir līdzvērtīgas attiecībai starp vienu 
balsi un valsts noregulējuma iestāžu skaitu 
dalībvalstīs, kurās meitasuzņēmums vai 
vienība, uz kuru attiecas konsolidētā 
uzraudzība, veic uzņēmējdarbību. Ja balsu 
sadalījums ir vienāds, izšķiroša ir 
izpilddirektora balss.

2. Apspriežoties par pārrobežu grupu, 
Valde pieņem lēmumus izpildsesijā ar 
klātesošo locekļu vienkāršu balsu 
vairākumu. Valdes locekļiem, kas minēti 
39. panta 2. punktā, un loceklim, ko 
iecēlusi dalībvalsts, kurā atrodas grupas 
līmeņa noregulējuma iestāde, katram ir 
viena balss. Katram no pārējiem 
klātesošajiem locekļiem ir balsstiesības, 
kas ir līdzvērtīgas attiecībai starp vienu 
balsi un valsts noregulējuma iestāžu skaitu 
dalībvalstīs, kurās meitasuzņēmums vai 
vienība, uz kuru attiecas konsolidētā 
uzraudzība, veic uzņēmējdarbību. Ja balsu 
sadalījums ir vienāds, izšķiroša ir 
izpilddirektora balss.

Or. fr

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
51. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valde izpildsesijā pieņem un publicē tās 
izpildsesijas reglamentu.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Valdes iekšējā reglamenta pieņemšana jau ir paredzēta 46. panta 1. punkta h) apakšpunktā.
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Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

(Grozījums saistīts 49. panta -1. punkta iekļaušanu un 50. panta 4. punkta grozīšanu.)

Or. fr

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
52. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) Valdes gada budžeta izpildi saskaņā ar 
59. panta 3. punktu;

d) Valdes gada budžeta izpildi saskaņā ar 
58. panta 3. punktu;

Or. fr

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
52. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

vietnieku pēc minētā priekšlikuma 
apstiprināšanas Eiropas Parlamentā.

Or. fr

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
52. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Atkāpjoties no 40. panta 2. punkta, 
pirmā izpilddirektora, kurš iecelts pēc 
regulas stāšanās spēkā, amata pilnvaru 
termiņš ir trīs gadi; šo termiņu var vienreiz 
pagarināt uz pieciem gadiem. 
Izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks 
paliek amatā līdz ir iecelts to pēctecis.

6. Atkāpjoties no 39. panta 2. punkta, 
pirmā izpilddirektora, kurš iecelts pēc 
regulas stāšanās spēkā, amata pilnvaru 
termiņš ir trīs gadi; šo termiņu var vienreiz 
pagarināt uz pieciem gadiem. 
Izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks 
paliek amatā līdz ir iecelts to pēctecis.

Or. fr

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
52. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Izpilddirektors un izpilddirektora 
vietnieks, kura amata pilnvaru termiņš ir 
pagarināts, nepiedalās atlases procedūrā 
attiecībā uz šo pašu amatu kopējā perioda 
beigās.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka amata pilnvaru termiņš ir noteikts 39. panta 
2. punktā.
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Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
52. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
60. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līdz katra gada 31. martam Valde 
izpildsēdē pārsūta Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai 
Valdes provizoriskos pārskatus par 
iepriekšējo gadu.

3. Līdz katra gada 31. martam Valde 
izpildsēdē pārsūta Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai un 
dalībvalstu parlamentiem Valdes 
provizoriskos pārskatus par iepriekšējo 
gadu.

Or. fr

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
60. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Izpilddirektors līdz 1. jūlijam pēc katra 
finanšu gada nosūta galīgos pārskatus 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai 
un Revīzijas palātai.

Izpilddirektors līdz 1. jūlijam pēc katra 
finanšu gada nosūta galīgos pārskatus 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, 
Revīzijas palātai un dalībvalstu 
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parlamentiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
87. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) līdz brīdim, kad izpilddirektors — pēc 
tam, kad to iecēlusi Padome saskaņā ar 
53. pantu, — uzsāk savu pienākumu 
pildīšanu, Komisija var norīkot Komisijas 
darbinieku kā pagaidu izpilddirektoru, kurš 
pilda izpilddirektoram noteiktos 
pienākumus;

(a) līdz brīdim, kad izpilddirektors — pēc 
tam, kad to iecēlusi Padome saskaņā ar 
52. pantu, — uzsāk savu pienākumu 
pildīšanu, Komisija var norīkot Komisijas 
darbinieku kā pagaidu izpilddirektoru, kurš 
pilda izpilddirektoram noteiktos 
pienākumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
87. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atkāpjoties no 47. panta 1. punkta 
i) apakšpunkta, un līdz 47. panta 2. punktā 
minētā lēmuma pieņemšanai pagaidu 
izpilddirektors īsteno iecēlējinstitūcijas 
pilnvaras;

(b) atkāpjoties no 46. panta 1. punkta 
i) apakšpunkta, un līdz 46. panta 2. punktā 
minētā lēmuma pieņemšanai pagaidu 
izpilddirektors īsteno iecēlējinstitūcijas 
pilnvaras;

Or. fr


