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BEKNOPTE MOTIVERING

De versterking van de economische en monetaire unie door de oprichting van een bankenunie 
van de landen van de eurozone is een onontbeerlijke stap in de Europese integratie, die de 
interne markt van de financiële diensten moet stabiliseren en herstellen, het vertrouwen van 
de burgers en de markten herstellen en de tijdens de economische crisis toegenomen 
fragmentering van de financiële markten oplossen. 

De rapporteur draagt de verantwoordelijkheid voor het institutioneel kader van de tweede 
pijler van de bankenunie, die uitgerust is met een eenvormige procedure voor de afwikkeling 
en een eenvormig afwikkelingsfonds. Dit mechanisme, dat een aanvulling vormt op het 
gemeenschappelijk toezichtsmechanisme, dat de Commissie in september 2012 heeft 
voorgesteld, centraliseert de belangrijkste bevoegdheden en middelen voor het beheer van de 
bankencrises in de eurozone en brengt een geïntegreerd afwikkelingsmechanisme op 
Europees niveau voort. De spil ervan zal worden gevormd door de gemeenschappelijke 
afwikkelingsraad, de nationale afwikkelingsautoriteiten van de deelnemende lidstaten en de 
Commissie, hetgeen belangrijke vragen van institutionele orde oproept, waarop de aandacht 
van de Commissie constitutionele zaken moet worden gevestigd en die aan het geheel van de 
leden van het Europees Parlement moeten worden overgebracht.  

De rapporteur wenst echter te herinneren aan paragraaf 6 van de resolutie van de Commissie 
economische en monetaire zaken met als titel "In de richting van een bankenunie", waarover 
in september 2012 in plenaire werd gestemd, waarin wordt onderstreept "dat iedere grote 
verandering in het toezicht, met inbegrip van verschuivingen naar andere instellingen, 
vergezeld moet gaan van een dienovereenkomstige vergroting van de transparantie en de 
verantwoordingsplicht van deze instellingen ten aanzien van het Parlement, dat moet 
beschikken over volledige ondervragingsrechten en volledige bevoegdheden met betrekking 
tot de benoemings- en begrotingsprocedures". 

Zij geeft haar goedkeuring aan het einddoel om het beheer van de bankenunie en dus ook van 
het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds 
in het institutioneel kader van de Unie onder te brengen en ik ben van mening dat de huidige 
kloof tussen de nationale beleidslijnen en de Europese beleidslijnen moet worden gedicht. 
Daarom vind ik dat het voorstel op drie belangrijke punten moet worden verbeterd, die dan 
ook in de amendementen aan bod komen: 

 de structuur van deel III over het institutioneel kader herzien, meer bepaald door titel I 
en titel IV samen te smelten; 

 de parlementaire controle op de uitoefening van de afwikkelingsbevoegdheden van de 
afwikkelingsraad versterken;

 de democratische verantwoording van dit nieuwe agentschap van de Europese Unie 
aan het Europees Parlement en de nationale parlementen van de deelnemende lidstaten 
consolideren. 

Zo keurt zij de juridische grondslag goed van het voorstel van de Commissie (artikel 114 
VWEU), dat de vaststelling mogelijk maakt van maatregelen inzake de onderlinge aanpassing 
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van de voorschriften van de lidstaten welke op de totstandbrenging en de werking van de 
interne markt betrekking hebben. In de amendementen doet zij voorstellen voor een versterkte 
parlementaire controle op de uitoefening van de afwikkelingsbevoegdheden van de 
afwikkelingsraad door middel van de goedkeuringsprocedure van het Europees Parlement bij 
de benoeming van de uitvoerend directeur en de plaatsvervangend uitvoerend directeur van de 
afwikkelingsraad en de regelmatige uitwisselingen met het Europees Parlement, de bevoegde 
commissie of alleen de voorzitter en de vicevoorzitter van de bevoegde commissie. 

Zij wenst eveneens overeenkomstig de bevoegdheden die aan hen zijn toegekend krachtens 
protocol 1 bij het VWEU en artikelen 69, 70, 71 en 352 VWEU de bevoegdheden van de 
nationale parlementen van de aan het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme 
deelnemende lidstaten te doen toepassen. Het betreft de garantie dat het jaarlijkse 
werkprogramma van de afwikkelingsraad aan de nationale parlementen van de deelnemende 
lidstaten wordt overgemaakt, de mogelijkheid voor de nationale parlementen om hun 
gemotiveerde opmerkingen aan de afwikkelingsraad te geven en ook de overdracht van de 
rekeningen van de afwikkelingsraad van het voorgaande begrotingsjaar.

AMENDEMENTEN

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Om het economisch herstel in de Unie 
te bevorderen, is het van essentieel belang 
dat de interne markt voor bankdiensten 
beter is geïntegreerd. Met de huidige 
financiële en economische crisis is echter 
gebleken dat de werking van de interne 
markt ter zake wordt bedreigd en dat er een 
toenemende kans op financiële 
versnippering bestaat. De interbancaire 
markten zijn minder liquide geworden en 
de grensoverschrijdende activiteiten van 
banken nemen af door de vrees voor 
besmetting en door een gebrek aan 
vertrouwen in andere nationale 
bankstelsels en in het vermogen van de 
lidstaten om de banken te steunen.

(1) Om het economisch herstel in de Unie 
te bevorderen, is het van essentieel belang 
dat de interne markt voor bankdiensten 
beter is geïntegreerd. Met de huidige 
financiële en economische crisis is echter 
gebleken dat de werking van de interne 
markt ter zake wordt bedreigd en dat er een 
toenemende kans op financiële 
versnippering bestaat. De interbancaire 
markten zijn minder liquide geworden en 
de grensoverschrijdende activiteiten van 
banken nemen af door de vrees voor 
besmetting en door een gebrek aan 
vertrouwen in andere nationale 
bankstelsels en in het vermogen van de 
lidstaten om de banken te steunen.  Dit 
vormt een echte bezorgdheid in een 
interne markt waarin bankinstellingen 
voordeel halen uit een Europees paspoort 
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en de meerderheid ervan in verschillende 
lidstaten aanwezig is.

Or. fr

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Voor de voltooiing van de interne 
markt voor financiële diensten is het van 
essentieel belang om voor doeltreffende
eenvormige afwikkelingsbesluiten voor 
faillerende banken in de Unie en voor het 
gebruik van op Unieniveau aangetrokken 
financiering te zorgen. Op de interne markt 
kan het failleren van een bank in één 
lidstaat de stabiliteit van de financiële 
markten in de gehele Unie aantasten.
Doeltreffende en eenvormige 
afwikkelingsvoorschriften, alsmede gelijke 
voorwaarden voor de financiering van 
afwikkelingen in alle lidstaten zijn als 
middel om de mededinging in stand te 
houden en de werking van de interne markt 
te verbeteren, niet alleen van belang voor 
de lidstaten waarin de banken opereren, 
maar meer in het algemeen voor alle 
lidstaten. De bankstelsels op de interne 
markt zijn sterk met elkaar verweven, 
bankgroepen zijn internationaal en banken 
hebben een hoog percentage aan 
buitenlandse activa in bezit. Zonder een 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme zou een 
bankencrisis in lidstaten die aan het 
gemeenschappelijk toezichtsmechanisme
(GTM) deelnemen, ook in de niet-
deelnemende lidstaten sterkere negatieve 
systeemeffecten sorteren. Een 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme zal de stabiliteit 
van de banken in de deelnemende lidstaten 

(7) Voor de voltooiing van de interne 
markt voor financiële diensten is het van 
essentieel belang om voor doeltreffende, 
homogene en samenhangende
afwikkelingsbesluiten die door middel van 
een gezamenlijk besluitvormingsproces 
toestand komen en een snelle 
interventiecapaciteit mogelijk maken,
voor faillerende banken in de Unie en voor 
het gebruik van op Unieniveau 
aangetrokken financiering te zorgen. Op de 
interne markt kan het failleren van een 
bank in één lidstaat de stabiliteit van de 
financiële markten in de gehele Unie 
aantasten. Doeltreffende, eenvormige en 
samenhangende
afwikkelingsvoorschriften, alsmede gelijke 
voorwaarden voor de financiering van 
afwikkelingen in alle lidstaten zijn als 
middel om de mededinging in stand te 
houden en de werking van de interne markt 
te verbeteren, niet alleen van belang voor 
de lidstaten waarin de banken opereren, 
maar meer in het algemeen voor alle 
lidstaten. De bankstelsels op de interne 
markt zijn sterk met elkaar verweven, 
bankgroepen zijn internationaal en banken 
hebben een hoog percentage aan 
buitenlandse activa in bezit. Zonder een 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme zou een 
bankencrisis in lidstaten die aan het 
gemeenschappelijk toezichtsmechanisme
(GTM) deelnemen, ook in de niet-
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vergroten en het overslaan van een crisis 
naar niet-deelnemende lidstaten 
voorkomen, zodat het de werking van de 
gehele interne markt zal verbeteren.

deelnemende lidstaten sterkere negatieve 
systeemeffecten sorteren. Een 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme zal de stabiliteit 
van de banken in de deelnemende lidstaten 
vergroten en het overslaan van een crisis 
naar niet-deelnemende lidstaten 
voorkomen, zodat het de werking van de 
gehele interne markt zal verbeteren.

Or. fr

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De deling van de 
afwikkelingsverantwoordelijkheden tussen 
de nationale niveaus en een uniaal niveau 
moet worden gelijkgetrokken met de deling 
van de toezichtsverantwoordelijkheden 
tussen deze niveaus. Zolang het toezicht in 
een lidstaat nationaal blijft, moet deze 
lidstaat ook voor de financiële gevolgen 
van het failleren van een bank 
verantwoordelijk blijven. Het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme mag zich dus 
alleen uitstrekken tot banken en financiële 
instellingen die in de aan het GTM 
deelnemende lidstaten zijn gevestigd en die 
in het kader van het GTM aan het toezicht 
van de ECB zijn onderworpen. Indien die 
lidstaten namelijk ook onder het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme zouden komen te 
vallen, zouden voor hen de verkeerde 
prikkels ontstaan. Met name zouden de 
toezichthouders in die lidstaten dan 
clementer kunnen worden jegens de 
banken in hun rechtsgebieden omdat zij het 
volle financiële risico van het failleren van 
die banken dan niet zouden hoeven te 

(10) De deling van de 
afwikkelingsverantwoordelijkheden tussen 
de nationale niveaus en een uniaal niveau 
moet worden gelijkgetrokken met de deling 
van de toezichtsverantwoordelijkheden 
tussen deze niveaus. Zolang het toezicht in 
een lidstaat nationaal blijft, moet deze 
lidstaat ook voor de financiële gevolgen 
van het failleren van een bank 
verantwoordelijk blijven. Het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme mag zich dus 
alleen uitstrekken tot banken en financiële 
instellingen die in de aan het GTM 
deelnemende lidstaten zijn gevestigd en die 
in het kader van het GTM aan het toezicht 
van de ECB zijn onderworpen. Indien die 
lidstaten namelijk ook onder het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme zouden komen te 
vallen, zouden voor hen de verkeerde 
prikkels ontstaan. Met name zouden de 
toezichthouders in die lidstaten dan 
clementer kunnen worden jegens de 
banken in hun rechtsgebieden omdat zij het 
volle financiële risico van het failleren van 
die banken dan niet zouden hoeven te 
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dragen. Met het oog op het parallellisme 
met het GTM mag het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme dus alleen van 
toepassing zijn op de lidstaten die aan het 
GTM deelnemen. Zodra een lidstaat zich 
bij het GTM aansluit, moet hij ook 
automatisch aan het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme worden 
onderworpen. Op den duur zou het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme zich moeten
uitstrekken tot de gehele interne markt.

dragen. Met het oog op het parallellisme 
met het GTM mag het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme dus alleen van 
toepassing zijn op de lidstaten die aan het 
GTM deelnemen. Zodra een lidstaat zich 
bij het GTM aansluit, moet hij ook 
automatisch aan het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme worden 
onderworpen. Op den duur moet het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme zich uitstrekken 
tot de gehele interne markt.

Or. fr

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om een snel en doeltreffend 
besluitvormingsproces bij de afwikkeling 
te waarborgen, moet de afwikkelingsraad 
een specifiek Unieagentschap met een op 
zijn specifieke taken toegesneden 
specifieke structuur zijn dat op het model
van alle overige agentschappen van de 
Unie is geënt. De samenstelling ervan moet 
waarborgen dat alle betrokken belangen in 
de afwikkelingsprocedures naar behoren 
tegen elkaar worden afgewogen. De 
afwikkelingsraad moet in plenaire en in 
bestuursvergaderingen werken. In de 
bestuursvergadering moet hij uit een 
uitvoerend directeur, een plaatsvervangend 
uitvoerend directeur en vertegenwoordigers 
van de Commissie en de ECB bestaan. 
Gelet op de taken van de afwikkelingsraad 
moet de Raad de uitvoerend directeur en de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur 
benoemen op voorstel van de Commissie 
en na het Europees Parlement te hebben 
gehoord. Bij beraadslagingen over de 
afwikkeling van een bank of groep die in 

(19) Om een snel en doeltreffend 
besluitvormingsproces bij de afwikkeling 
te waarborgen, moet de afwikkelingsraad 
een specifiek Unieagentschap met een op 
zijn specifieke taken toegesneden eigen
structuur zijn dat op het model van alle 
overige agentschappen van de Unie is 
geënt. De samenstelling ervan moet 
waarborgen dat alle betrokken belangen in 
de afwikkelingsprocedures naar behoren 
tegen elkaar worden afgewogen. De 
afwikkelingsraad moet in plenaire en in 
bestuursvergaderingen werken. In de 
bestuursvergadering moet hij uit een 
uitvoerend directeur, een plaatsvervangend 
uitvoerend directeur en vertegenwoordigers 
van de Commissie en de ECB bestaan. 
Gelet op de taken van de afwikkelingsraad 
moet de Raad de uitvoerend directeur en de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur 
benoemen op voorstel van de Commissie 
en na goedkeuring van het Europees 
Parlement. Bij beraadslagingen over de 
afwikkeling van een bank of groep die in 
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één deelnemende lidstaat is gevestigd, 
moet de bestuursvergadering van de 
afwikkelingsraad ook het door de 
betrokken lidstaat benoemde lid dat zijn 
nationale afwikkelingsautoriteit 
vertegenwoordigt, uitnodigen en in het 
besluitvormingsproces betrekken. Bij 
beraadslagingen over een 
grensoverschrijdende groep moeten de 
door de lidstaat van herkomst en alle 
lidstaten van ontvangst in kwestie 
benoemde leden die de desbetreffende 
nationale afwikkelingsautoriteiten 
vertegenwoordigen, ook worden 
uitgenodigd en in het 
besluitvormingsproces van de 
bestuursvergadering van de 
afwikkelingsraad worden betrokken. Om er 
evenwel voor te zorgen dat de autoriteit 
van herkomst en de autoriteiten van 
ontvangst de besluitvorming op 
evenwichtige wijze beïnvloeden, moeten 
de autoriteiten van ontvangst gezamenlijk 
over één stem beschikken. Waarnemers, 
zoals vertegenwoordigers van het ESM of 
van de Eurogroep, kunnen eveneens 
worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten 
van de afwikkelingsraad.

één deelnemende lidstaat is gevestigd, 
moet de bestuursvergadering van de 
afwikkelingsraad ook het door de 
betrokken lidstaat benoemde lid dat zijn 
nationale afwikkelingsautoriteit 
vertegenwoordigt, uitnodigen en in het 
besluitvormingsproces betrekken. Bij 
beraadslagingen over een 
grensoverschrijdende groep moeten de 
door de lidstaat van herkomst en alle 
lidstaten van ontvangst in kwestie 
benoemde leden die de desbetreffende 
nationale afwikkelingsautoriteiten 
vertegenwoordigen, ook worden 
uitgenodigd en in het 
besluitvormingsproces van de 
bestuursvergadering van de 
afwikkelingsraad worden betrokken. Om er 
evenwel voor te zorgen dat de autoriteit 
van herkomst en de autoriteiten van 
ontvangst de besluitvorming op 
evenwichtige wijze beïnvloeden, moeten 
de autoriteiten van ontvangst gezamenlijk 
over één stem beschikken. Waarnemers, 
zoals vertegenwoordigers van het ESM, 
van de Eurogroep of het Europees 
Parlement, kunnen eveneens worden 
uitgenodigd voor de bijeenkomsten van de 
afwikkelingsraad.

Or. fr

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Het beginsel van loyale 
samenwerking tussen de instellingen van 
de Europese Unie is in de Verdragen 
verankerd, meer bepaald in artikel 13, lid 
2, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie.
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Or. fr

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) In alle aspecten van het 
besluitvormingsproces voor de afwikkeling 
moeten de Raad en, waar zulks relevant is, 
de Commissie in de plaats treden van de 
nationale afwikkelingsautoriteiten die in 
het kader van Richtlijn [ ] zijn aangewezen. 
De in het kader van Richtlijn [ ] 
aangewezen nationale 
afwikkelingsautoriteiten moeten werkzaam 
blijven op het gebied van de 
tenuitvoerlegging van de door de 
afwikkelingsraad vastgestelde 
afwikkelingsregelingen. Om de 
transparantie en de democratische controle 
te waarborgen en de rechten van de 
instellingen van de Unie te beschermen, is
de afwikkelingsraad aan het Europees 
Parlement en de Raad verantwoording 
schuldig voor elk besluit dat op basis van 
dit voorstel wordt genomen. Om dezelfde 
redenen van transparantie en 
democratische controle moeten de 
nationale parlementen bepaalde rechten 
hebben om informatie over de 
werkzaamheden van de afwikkelingsraad 
te verkrijgen en met hem een dialoog aan 
te gaan.

(21) In alle aspecten van het 
besluitvormingsproces voor de afwikkeling 
moeten de Raad en, waar zulks relevant is, 
de Commissie in de plaats treden van de
nationale afwikkelingsautoriteiten die in 
het kader van Richtlijn [ ] zijn aangewezen. 
De in het kader van Richtlijn [ ] 
aangewezen nationale 
afwikkelingsautoriteiten moeten werkzaam 
blijven op het gebied van de 
tenuitvoerlegging van de door de 
afwikkelingsraad vastgestelde 
afwikkelingsregelingen. Om de 
transparantie en de democratische controle 
te waarborgen en de rechten van de 
instellingen van de Unie te beschermen, 
moet de afwikkelingsraad verantwoording 
afleggen aan het Europees Parlement en de 
Raad als democratisch gelegitimeerde 
instellingen die het Europese volk en de 
lidstaten vertegenwoordigen, voor elk 
besluit dat op basis van dit voorstel wordt 
genomen.

Or. fr

Motivering

Om in overeenstemming te brengen met het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (GTM), 
waarvan overweging 55 stelt dat " de ECB voor de uitoefening van deze taken 
verantwoording moet afleggen aan het Europees Parlement en de Raad van Ministers als 
democratisch gelegitimeerde instellingen die het Europese volk en de lidstaten 
vertegenwoordigen".
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Om redenen van transparantie, 
verantwoording en democratische 
controle en ten aanzien van het effect van 
de afwikkelingsactiviteiten van de 
afwikkelingsraad op de belangen van de 
Unie als geheel en op de samenhang en 
de integriteit van de interne markt voor 
financiële diensten, met inbegrip van de 
mogelijke gevolgen ervan voor de 
structuren van de nationale bankstelsels 
binnen de Unie, moeten de nationale 
parlementen bepaalde rechten hebben om 
informatie over de werkzaamheden van de 
afwikkelingsraad te verkrijgen en met 
hem een dialoog aan te gaan.

Or. fr

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 ter) Op verzoek van de nationale 
parlementen van de deelnemende 
lidstaten kan een vertegenwoordiger van 
de raad van toezicht van de 
afwikkelingsraad in aanwezigheid van de 
nationale bevoegde autoriteit worden 
gehoord door de bevoegde commissies van 
de betrokken nationale parlementen.

Or. fr
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De ambtstermijn van de uitvoerend 
directeur, de plaatsvervangend uitvoerend 
directeur en de door de Commissie en de 
ECB aangewezen leden van de 
afwikkelingsraad bedraagt vijf jaar. 
Behoudens artikel 53, lid 6, is die 
ambtstermijn niet hernieuwbaar.

2. De ambtstermijn van de uitvoerend 
directeur, de plaatsvervangend uitvoerend 
directeur en de door de Commissie en de 
ECB aangewezen leden van de 
afwikkelingsraad bedraagt vijf jaar. 
Behoudens artikel 52, lid 6, is die 
ambtstermijn niet hernieuwbaar.

Or. fr

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een plenaire vergadering van de 
afwikkelingsraad, die de in artikel 47
vermelde taken uitvoert;

(a) een plenaire vergadering van de 
afwikkelingsraad, die de in artikel 46
vermelde taken uitvoert;

Or. fr

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een bestuursvergadering van de 
afwikkelingsraad, die de in artikel 51
vermelde taken uitvoert;

(b) een bestuursvergadering van de 
afwikkelingsraad, die de in artikel 50
vermelde taken uitvoert;

Or. fr
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een uitvoerend directeur, die de in 
artikel 53 vermelde taken uitvoert.

(c) een uitvoerend directeur, die de in 
artikel 52 vermelde taken uitvoert.

Or. fr

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De afwikkelingsraad dient jaarlijks bij 
het Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie en de Europese Rekenkamer 
een verslag in over de uitvoering van de 
hem bij deze verordening opgedragen 
taken.

2. De afwikkelingsraad dient jaarlijks bij 
het Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie, de Europese Rekenkamer en 
de nationale parlementen van de 
deelnemende lidstaten een verslag in over 
de uitvoering van de hem bij deze 
verordening opgedragen taken.

Or. fr

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De uitvoerend directeur presenteert dat 
verslag in het openbaar aan het Europees 
Parlement en aan de Raad.
.

3. De uitvoerend directeur presenteert dat 
verslag aan het Europees Parlement en aan 
de Raad.

Or. fr
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De nationale parlementen van de 
deelnemende lidstaten kunnen hun 
gemotiveerde opmerkingen aan de 
afwikkelingsraad geven.

Or. fr

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Desgevraagd voert de uitvoerend 
directeur achter gesloten deuren met de 
voorzitter en de vicevoorzitters van de 
bevoegde commissie van het Europees 
Parlement vertrouwelijke mondelinge 
besprekingen, als die besprekingen nodig 
zijn voor de uitoefening van de 
bevoegdheden van het Europees Parlement 
uit hoofde van het Verdrag. Tussen het 
Europees Parlement en de 
afwikkelingsraad wordt een overeenkomst 
gesloten over de nadere modaliteiten voor 
de organisatie van dergelijke 
besprekingen, teneinde volledige 
vertrouwelijkheid te garanderen 
overeenkomstig de 
vertrouwelijkheidverplichtingen die de 
ECB zijn opgelegd als bevoegde autoriteit 
uit hoofde van het toepasselijke 
Unierecht.

7. Op verzoek van het Europees 
Parlement of op zijn eigen verzoek voert 
de uitvoerend directeur achter gesloten 
deuren met de voorzitter en de 
vicevoorzitters van de bevoegde commissie 
van het Europees Parlement vertrouwelijke 
mondelinge besprekingen, als die 
besprekingen nodig zijn voor de 
uitoefening van de bevoegdheden van het 
Europees Parlement uit hoofde van het 
Verdrag.

Or. fr
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Motivering

De bepalingen over de te sluiten overeenkomst tussen het EP en de afwikkelingsraad worden 
in een nieuw lid 9 van artikel 41 gehergroepeerd. 

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Tijdens onderzoeken van het Parlement 
werkt de afwikkelingsraad overeenkomstig 
het VWEU samen met het Parlement. De 
afwikkelingsraad en het Parlement sluiten 
passende regelingen over de praktische 
modaliteiten in verband met de 
uitoefening van de democratische 
verantwoordingsplicht en het toezicht op 
de uitvoering van de bij deze verordening 
aan de afwikkelingsraad opgedragen 
taken. Die regelingen omvatten onder 
meer toegang tot informatie, 
samenwerking bij onderzoeken en 
informatie over de selectieprocedure voor 
de uitvoerend directeur.

8. Tijdens onderzoeken van het Parlement 
werkt de afwikkelingsraad overeenkomstig 
het VWEU samen met het Parlement.

Or. fr

Motivering

De bepalingen over de te sluiten overeenkomst tussen het EP en de afwikkelingsraad worden 
in een nieuw lid 9 van artikel 41 gehergroepeerd. 

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Het Europees Parlement en de 
afwikkelingsraad sluiten passende 
regelingen over de praktische 
modaliteiten in verband met de 
uitoefening van de democratische 
verantwoordingsplicht en het toezicht op 
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de uitvoering van de bij deze verordening 
aan de afwikkelingsraad opgedragen 
taken. 
In deze overeenkomsten worden de 
praktische modaliteiten gepreciseerd van 
de organisatie van de vertrouwelijke 
besprekingen achter gesloten deuren 
tussen de afwikkelingsraad en de 
voorzitter en de vicevoorzitter van de 
bevoegde commissie teneinde volledige 
vertrouwelijkheid te garanderen 
overeenkomstig de 
vertrouwelijkheidverplichtingen die de 
ECB zijn opgelegd als bevoegde autoriteit 
uit hoofde van het toepasselijke 
Unierecht.
Die regelingen omvatten eveneens 
bepalingen over onder meer toegang tot 
informatie, samenwerking bij 
onderzoeken en informatie over de 
selectieprocedure voor de uitvoerend 
directeur.

Or. fr

Motivering

De bepalingen over de te sluiten overeenkomst tussen het EP en de afwikkelingsraad worden 
in een nieuw lid 9 van artikel 41 gehergroepeerd. 

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het nationale parlement van een 
deelnemende lidstaat kan de uitvoerend 
directeur uitnodigen om samen met een 
vertegenwoordiger van de nationale 
afwikkelingsautoriteit aan een 
gedachtewisseling over de afwikkeling van 
kredietinstellingen in die lidstaat deel te 
nemen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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Or. fr

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 40, lid 2, bedoelde leden 
van de afwikkelingsraad handelen 
onafhankelijk en objectief in het belang 
van de Unie als geheel, en vragen noch 
aanvaarden instructies van instellingen of 
organen van de Unie, van de regering van 
een lidstaat of van andere publieke of 
particuliere organen.

2. De in artikel 39, lid 1, bedoelde leden 
van de afwikkelingsraad handelen 
onafhankelijk en objectief in het belang 
van de Unie als geheel, en vragen noch 
aanvaarden instructies van instellingen of 
organen van de Unie, van de regering van 
een lidstaat of van andere publieke of 
particuliere organen.

Or. fr

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deelname aan de plenaire vergaderingen Bijeenroeping van en deelname aan de 
plenaire vergaderingen van de 

afwikkelingsraad
Alle leden van de afwikkelingsraad nemen 
deel aan zijn plenaire vergaderingen.

1. De uitvoerend directeur roept de 
plenaire vergadering van de 
afwikkelingsraad bijeen.
2. De afwikkelingsraad komt ten minste 
tweemaal per jaar in gewone plenaire 
vergadering bijeen. Daarnaast komt de 
afwikkelingsraad bijeen op initiatief van 
de uitvoerend directeur, op verzoek van de 
Commissie of op verzoek van ten minste 
tweederde van zijn leden.
3. Alle leden van de afwikkelingsraad 
nemen deel aan zijn plenaire 
vergaderingen.
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4. De afwikkelingsraad kan op ad-
hocbasis waarnemers bij de 
bijeenkomsten van zijn plenaire 
vergadering uitnodigen.
5. De afwikkelingsraad stelt de plenaire 
vergadering van de afwikkelingsraad een 
secretariaat ter beschikking.

Gerelateerd aan het amendement op artikel 47.

Or. fr

Motivering

De samensmelting van de artikelen 45 en 47 zorgt voor een betere leesbaarheid van de 
modaliteit omtrent de bijeenroeping van en deelname aan de plenaire vergaderingen en 
maakt het mogelijk de structuur van de verordening te harmoniseren.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) overeenkomstig artikel 49, lid 1,
uiterlijk op 30 november van elk jaar het 
jaarlijkse werkprogramma van de 
afwikkelingsraad voor het komende jaar 
vaststellen, op basis van een 
ontwerpvoorstel van de uitvoerend 
directeur, en dit ter informatie doorsturen 
naar het Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie en de Europese Centrale Bank;

(a) uiterlijk op 30 november van elk jaar 
het jaarlijkse werkprogramma van de 
afwikkelingsraad voor het komende jaar 
vaststellen, op basis van een 
ontwerpvoorstel van de uitvoerend 
directeur, en dit ter informatie doorsturen 
naar het Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie, de Europese Centrale Bank en 
de nationale parlementen;

Or. fr

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

overeenkomstig artikel 59, lid 2, de 
jaarlijkse begroting van de 

(b) overeenkomstig artikel 58, lid 2, de 
jaarlijkse begroting van de 



PE519.819v01-00 18/28 PA\1004903NL.doc

NL

afwikkelingsraad vaststellen; afwikkelingsraad vaststellen;

Or. fr

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het in artikel 42 bedoelde jaarlijkse 
verslag van de afwikkelingsraad aannemen. 
Dit verslag bevat gedetailleerde 
toelichtingen bij de uitvoering van de 
begroting;

(d) het in artikel 41 bedoelde jaarlijkse 
verslag van de afwikkelingsraad aannemen. 
Dit verslag bevat gedetailleerde 
toelichtingen bij de uitvoering van de 
begroting;

Or. fr

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 47 Schrappen
Bijeenkomst van de plenaire vergadering 
van de afwikkelingsraad
1. De uitvoerend directeur roept de 
plenaire vergadering van de 
afwikkelingsraad bijeen.
2. De afwikkelingsraad komt ten minste 
tweemaal per jaar in gewone plenaire 
vergadering bijeen. Daarnaast komt de 
afwikkelingsraad bijeen op initiatief van 
de uitvoerend directeur, op verzoek van de
Commissie of op verzoek van ten minste 
tweederde van zijn leden.
3. De afwikkelingsraad kan op ad-
hocbasis waarnemers bij de 
bijeenkomsten van zijn plenaire 
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vergadering uitnodigen.
4. De afwikkelingsraad stelt de plenaire 
vergadering van de afwikkelingsraad een 
secretariaat ter beschikking.

Gerelateerd aan het amendement op artikel 45.

Or. fr

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Besluitvormingsproces (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Motivering

Opdat artikelen 48 en 51 dezelfde titel hebben, omdat in beide het besluitvormingsproces 
wordt bepaald.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De afwikkelingsraad neemt in zijn 
plenaire vergadering besluiten bij gewone 
meerderheid van zijn leden. De in 
artikel 47, lid 1, onder c), bedoelde 
besluiten worden echter genomen bij 
tweederdemeerderheid van zijn leden.

1. De afwikkelingsraad neemt in zijn 
plenaire vergadering besluiten bij gewone 
meerderheid van zijn leden. De in 
artikel 46, lid 1, onder c), bedoelde 
besluiten worden echter genomen bij 
tweederdemeerderheid van zijn leden.

Or. fr
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Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deelname aan de bestuursvergaderingen Bijeenroeping van en deelname aan de 
bestuursvergaderingen van de 

afwikkelingsraad

Or. fr

Motivering

Opdat dezelfde titel wordt gebruikt voor de bijeenroeping van en deelname aan de plenaire 
vergaderingen en aan de bestuursvergaderingen.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De afwikkelingsraad komt in zijn 
bestuursvergadering bijeen op initiatief 
van de uitvoerend directeur of op verzoek 
van twee van zijn leden. De uitvoerend 
directeur zit de bestuursvergaderingen 
voor.
De afwikkelingsraad kan op ad-hocbasis 
waarnemers bij de bijeenkomsten van zijn 
bestuursvergadering uitnodigen.

Gerelateerd aan amendementen op artikel 50, lid 4, en artikel 51, lid 4, tweede alinea

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd de modaliteiten van de bijeenroeping van de 
bestuursvergaderingen van de afwikkelingsraad te preciseren; die modaliteiten waren eerst in 
verschillende artikelen opgenomen en voorzagen in verschillende bepalingen.



PA\1004903NL.doc 21/28 PE519.819v01-00

NL

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 40, lid 1, onder a) tot en 
met d), bedoelde leden van de 
afwikkelingsraad nemen overeenkomstig 
de leden 2 en 3 deel aan de 
bestuursvergaderingen van de 
afwikkelingsraad.

1. De in artikel 39, lid 1, onder a) tot en 
met d), bedoelde leden van de 
afwikkelingsraad nemen overeenkomstig 
de leden 2 en 3 deel aan de 
bestuursvergaderingen van de 
afwikkelingsraad.

Or. fr

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de beraadslaging over een in artikel 2 
bedoelde entiteit of een groep entiteiten die 
slechts in één deelnemende lidstaat is 
gevestigd, neemt het door die lidstaat 
aangewezen lid ook deel aan de 
beraadslagingen en het 
besluitvormingsproces overeenkomstig 
artikel 52, leden 1 en 3.

2. Bij de beraadslaging over een in artikel 2 
bedoelde entiteit of een groep entiteiten die 
slechts in één deelnemende lidstaat is 
gevestigd, neemt het door die lidstaat 
aangewezen lid ook deel aan de 
beraadslagingen en het 
besluitvormingsproces overeenkomstig 
artikel 51, leden 1 en 3.

Or. fr

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de beraadslaging over een 
grensoverschrijdende groep nemen het lid 
dat is aangewezen door de lidstaat waarin 
de afwikkelingsautoriteit op groepsniveau 

3. Bij de beraadslaging over een 
grensoverschrijdende groep nemen het lid 
dat is aangewezen door de lidstaat waarin 
de afwikkelingsautoriteit op groepsniveau 
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is gevestigd, alsook de leden die zijn 
aangewezen door de lidstaten waarin een 
dochteronderneming of een onder 
geconsolideerd toezicht vallende entiteit is 
gevestigd, deel aan de beraadslagingen en 
het besluitvormingsproces overeenkomstig 
artikel 52, leden 2 en 3.

is gevestigd, alsook de leden die zijn 
aangewezen door de lidstaten waarin een 
dochteronderneming of een onder 
geconsolideerd toezicht vallende entiteit is 
gevestigd, deel aan de beraadslagingen en 
het besluitvormingsproces overeenkomstig 
artikel 51, leden 2 en 3.

Or. fr

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De afwikkelingsraad komt in zijn 
bestuursvergadering bijeen op initiatief van 
de uitvoerend directeur of op verzoek van 
zijn leden.

4. De afwikkelingsraad komt in zijn 
bestuursvergadering bijeen op initiatief van 
de uitvoerend directeur of op verzoek van 
twee van zijn leden.

Gerelateerd aan amendementen op artikel 49, lid -1, en artikel 51, lid 4, tweede alinea

Or. fr

Motivering

Verbonden met nieuw artikel 49, lid -1 (nieuw)

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De afwikkelingsraad stelt in zijn 
plenaire vergadering het reglement van 
orde van de de afwikkelingsraad in zijn 
bestuursvergadering vast.

Schrappen

Or. fr
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Motivering

De vaststelling van het reglement van orde van de afwikkelingsraad wordt reeds bepaald in 
artikel 46, lid 1, onder h).

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de beraadslaging over een 
grensoverschrijdende groep neemt de 
afwikkelingsraad in zijn 
bestuursvergaderingen zijn besluiten bij 
gewone meerderheid van de deelnemende 
leden. De in artikel 40, lid 2, bedoelde 
leden van de afwikkelingsraad en het lid 
dat is aangewezen door de lidstaat waar de 
afwikkelingsautoriteit op groepsniveau is 
gevestigd, hebben ieder één stem. De 
andere deelnemende leden hebben ieder 
een stemrecht dat gelijk is aan een deel van 
één stem en het aantal nationale 
afwikkelingsautoriteiten van de lidstaten 
waar een dochteronderneming of een onder 
geconsolideerd toezicht vallende entiteit is 
gevestigd. Bij staking van de stemmen is 
de stem van de uitvoerend directeur
doorslaggevend.

2. Bij de beraadslaging over een 
grensoverschrijdende groep neemt de 
afwikkelingsraad in zijn 
bestuursvergaderingen zijn besluiten bij 
gewone meerderheid van de deelnemende 
leden. De in artikel 39, lid 2, bedoelde 
leden van de afwikkelingsraad en het lid 
dat is aangewezen door de lidstaat waar de 
afwikkelingsautoriteit op groepsniveau is 
gevestigd, hebben ieder één stem. De 
andere deelnemende leden hebben ieder 
een stemrecht dat gelijk is aan een deel van 
één stem en het aantal nationale 
afwikkelingsautoriteiten van de lidstaten 
waar een dochteronderneming of een onder 
geconsolideerd toezicht vallende entiteit is 
gevestigd. Bij staking van de stemmen is 
de stem van de uitvoerend directeur 
doorslaggevend.

Or. fr

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De afwikkelingsraad stelt in zijn 
bestuursvergadering het reglement van 
orde van zijn bestuursvergaderingen vast 
en maakt dit openbaar.

Schrappen
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Or. fr

Motivering

De vaststelling van het reglement van orde van de afwikkelingsraad wordt reeds bepaald in 
artikel 46, lid 1, onder h).

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bestuursvergadering van de 
afwikkelingsraad komt bijeen op initiatief 
van de uitvoerend directeur of op verzoek 
van twee leden, en wordt door de 
uitvoerend directeur voorgezeten. De 
afwikkelingsraad kan op ad-hocbasis 
waarnemers bij de bijeenkomsten van zijn 
bestuursvergadering uitnodigen.

Schrappen

Gerelateerd aan amendementen op artikel 49, lid -1, en artikel 50, lid 4

Or. fr

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het uitvoeren van de begroting van de 
afwikkelingsraad overeenkomstig 
artikel 59, lid 3;

(d) het uitvoeren van de begroting van de 
afwikkelingsraad overeenkomstig 
artikel 58, lid 3;

Or. fr
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Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie stelt de Raad met het oog 
op de benoeming van de uitvoerend 
directeur en de plaatsvervangend 
uitvoerend directeur een lijst van 
kandidaten voor, na de afwikkelingsraad in 
zijn plenaire vergadering te hebben 
gehoord. . De Raad benoemt de uitvoerend 
directeur en de plaatsvervangend 
uitvoerend directeur na het Europees 
Parlement te hebben gehoord.

5. De Commissie stelt de Raad met het oog 
op de benoeming van de uitvoerend 
directeur en de plaatsvervangend 
uitvoerend directeur een lijst van 
kandidaten voor, na de afwikkelingsraad in 
zijn plenaire vergadering te hebben 
gehoord. De Raad benoemt de uitvoerend 
directeur en de plaatsvervangend 
uitvoerend directeur na de goedkeuring 
van deze lijst door het Europees Parlement.

Or. fr

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In afwijking van artikel 40, lid 2, 
bedraagt de ambtstermijn van de eerste 
uitvoerend directeur die na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
wordt benoemd, drie jaar; die termijn kan 
éénmaal worden verlengd met vijf jaar. De 
uitvoerend directeur en de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur 
blijven in functie totdat hun opvolgers zijn 
benoemd.

6. In afwijking van artikel 39, lid 2, 
bedraagt de ambtstermijn van de eerste 
uitvoerend directeur die na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
wordt benoemd, drie jaar; die termijn kan 
éénmaal worden verlengd met vijf jaar. De 
uitvoerend directeur en de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur 
blijven in functie totdat hun opvolgers zijn 
benoemd.

Or. fr
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Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Een uitvoerend directeur of 
plaatsvervangend uitvoerend directeur 
wiens ambtstermijn is verlengd, kan aan 
het eind van de volledige termijn niet 
deelnemen aan een andere 
selectieprocedure voor dezelfde functie.

Schrappen

Or. fr

Motivering

De duur van de ambtstermijn van de directeur en de uitvoerend directeur wordt vastgelegd in 
artikel 39, lid 2.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Indien de uitvoerend directeur of de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur niet 
langer voldoet aan de voor de uitvoering 
van zijn taken vereiste voorwaarden of 
schuldig is bevonden aan ernstig 
wangedrag, kan de Raad, op voorstel van 
de Commissie en na het Europees 
Parlement te hebben gehoord, de 
uitvoerend directeur of de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur uit 
zijn ambt ontzetten.

8. Indien de uitvoerend directeur of de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur niet 
langer voldoet aan de voor de uitvoering 
van zijn taken vereiste voorwaarden of 
schuldig is bevonden aan ernstig 
wangedrag, kan de Raad, op voorstel van 
de Commissie en na goedkeuring van het 
Europees Parlement, de uitvoerend 
directeur of de plaatsvervangend 
uitvoerend directeur uit zijn ambt 
ontzetten.

Or. fr
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Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uiterlijk op 31 maart van elk jaar stuurt 
de afwikkelingsraad in zijn 
bestuursvergadering de voorlopige 
rekeningen van de afwikkelingsraad van 
het voorgaande begrotingsjaar naar het 
Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie en de Rekenkamer.

3. Uiterlijk op 31 maart van elk jaar stuurt 
de afwikkelingsraad in zijn 
bestuursvergadering de voorlopige 
rekeningen van de afwikkelingsraad van 
het voorgaande begrotingsjaar naar het 
Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie, de Rekenkamer en de 
nationale parlementen.

Or. fr

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De uitvoerend directeur stuurt de 
definitieve rekeningen uiterlijk op 1 juli na 
afloop van elk begrotingsjaar naar het 
Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie en de Rekenkamer.

De uitvoerend directeur stuurt de 
definitieve rekeningen uiterlijk op 1 juli na 
afloop van elk begrotingsjaar naar het 
Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie, de Rekenkamer en de 
nationale parlementen.

Or. fr

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) kan de Commissie, in afwachting dat de 
uitvoerend directeur zijn taken aanvat na 
overeenkomstig artikel 53 door de Raad te 
zijn benoemd, een ambtenaar van de 

(a) kan de Commissie, in afwachting dat de 
uitvoerend directeur zijn taken aanvat na 
overeenkomstig artikel 52 door de Raad te 
zijn benoemd, een ambtenaar van de 
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Commissie aanwijzen die ad interim de 
functie van uitvoerend directeur zal 
vervullen en de aan de uitvoerend directeur 
opgedragen taken zal uitvoeren;

Commissie aanwijzen die ad interim de 
functie van uitvoerend directeur zal 
vervullen en de aan de uitvoerend directeur 
opgedragen taken zal uitvoeren;

Or. fr

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) kan de uitvoerend directeur ad interim, 
in afwijking van artikel 47, lid 1, onder i), 
en totdat een in artikel 47, lid 2, bedoeld 
besluit is vastgesteld, de bevoegdheden van 
het tot aanstelling bevoegd gezag 
uitoefenen;

(b) kan de uitvoerend directeur ad interim, 
in afwijking van artikel 46, lid 1, onder i), 
en totdat een in artikel 46, lid 2, bedoeld 
besluit is vastgesteld, de bevoegdheden van 
het tot aanstelling bevoegd gezag 
uitoefenen;

Or. fr


