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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Umocnienie unii gospodarczej i walutowej poprzez utworzenie unii bankowej państw 
należących do strefy euro jest niezbędnym etapem na drodze ku integracji europejskiej, który 
musi przyczynić się do stabilizacji rynku wewnętrznego usług finansowych i do ugruntowania 
jego etyki, przywrócić zaufanie obywateli i rynków oraz zaradzić fragmentacji rynków 
finansowych, która nasiliła się w czasie kryzysu gospodarczego. 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej zajmuje się ramami instytucjonalnymi drugiego 
filara unii bankowej przeznaczonego na ten cel. Mechanizm ten – który uzupełnia jednolity 
mechanizm nadzoru zaproponowany przez Komisję we wrześniu 2012 r. – połączy w sobie 
kluczowe uprawnienia i zasoby z zakresu zarządzania kryzysami bankowymi w strefie euro i 
doprowadzi do opracowania na szczeblu europejskim zintegrowanego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Osiami mechanizmu będą: Jednolita Rada ds. 
Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, władze krajowe uczestniczących państw 
członkowskich odpowiedzialne za restrukturyzację i uporządkowaną likwidację oraz Komisja 
Europejska, co pociąga za sobą bardzo ważne kwestie natury instytucjonalnej, na które należy 
zwrócić uwagę Komisji Spraw Konstytucyjnych i które zostaną przedstawione wszystkim 
posłom do Parlamentu Europejskiego.  

Sprawozdawczyni pragnie jednak przywołać pkt 6 złożonej przez Komisję Gospodarczą i 
Monetarną  rezolucji zatytułowanej „W kierunku unii bankowej”, nad którą głosowanie 
odbyło się na posiedzeniu plenarnym w Strasburgu we wrześniu 2012 r. i w której 
podkreślono, „że jakiejkolwiek znaczącej zmianie w nadzorze, w tym przeniesieniom do 
innych instytucji, musi towarzyszyć odpowiednie zwiększenie przejrzystości i 
odpowiedzialności takich instytucji wobec Parlamentu, który musi dysponować pełnymi 
prawami w zakresie przesłuchań i pełnymi uprawnieniami w odniesieniu do nominacji i 
procedur budżetowych”. 

Sprawozdawczyni popiera ostateczny cel dotyczący umiejscowienia zarządzania unią 
bankową, a zatem jednolitym mechanizmem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
oraz jednolitym funduszem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, wewnątrz ram 
instytucjonalnych Unii i uważa, że w tym celu należy wypełnić istniejącą w tej chwili lukę 
między krajowymi i europejskimi strategiami politycznymi. W związku z tym uważa ona, że 
konieczne jest dokonanie poprawy projektu dotyczącego trzech głównych elementów, które 
staną się przedmiotem zgłoszonych przez nią poprawek: 

 przegląd struktury części III dotyczącej ram instytucjonalnych, przede wszystkim 
poprzez połączenie tytułów I i IV; 

 zwiększenie kontroli parlamentarnej nad wykonywaniem uprawnień rady w zakresie 
prowadzenia restrukturyzacji;

 umocnienie demokratycznej odpowiedzialności nowej agencji Unii Europejskiej przed 
Parlamentem Europejskim i parlamentami narodowymi państw członkowskich 
uczestniczących w mechanizmie. 

Sprawozdawczyni popiera zatem podstawę prawną wniosku Komisji Europejskiej (art. 114 
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TFUE) przewidującą podjęcie kroków służących zbliżeniu przepisów krajowych, których 
celem jest ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego. W poprawkach 
sprawozdawczyni proponuje zwiększenie kontroli parlamentarnej nad wykonywaniem 
uprawnień rady w zakresie prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji za 
pomocą procedur zatwierdzania Parlamentu Europejskiego przy okazji  mianowania dyrektora 
wykonawczego i zastępcy dyrektora wykonawczego rady oraz w ramach okresowych 
kontaktów z Parlamentem Europejskim i z właściwą komisją PE lub nawet z samym 
przewodniczącym i wiceprzewodniczącymi właściwej komisji. 

Sprawozdawczyni chciałaby również, by uprawnienia parlamentów narodowych państw 
członkowskich biorących udział w jednolitym mechanizmie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji były stosowane zgodnie protokołem 1 załączonym do TFUE oraz 
art. 69, 70, 71, 352 TFUE. Chodzi bowiem o zapewnienie przekazywania rocznego programu 
prac Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji parlamentom 
narodowym państw członkowskich uczestniczących w mechanizmie, o stworzenie im w 
związku z tym możliwości przedstawiania uzasadnionych uwag dotyczących omawianego 
programu, a także o przekazywanie sprawozdania finansowego rady za poprzedni rok 
budżetowy. 

POPRAWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Ściślejsza integracja wewnętrznego 
rynku usług bankowych jest niezbędna do 
wspierania ożywienia gospodarczego w 
Unii. Obecny kryzys gospodarczo-
finansowy uwidocznił jednak, że 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego w 
tym obszarze jest zagrożone oraz że rośnie 
ryzyko rozdrobnienia rynku usług 
finansowych. Z powodu obaw dotyczących 
wystąpienia efektu domina, braku zaufania 
do innych krajowych systemów 
bankowych i wątpliwości co do 
możliwości zapewnienia bankom wsparcia 
przez państwa członkowskie płynność 
rynków międzybankowych zmniejszyła 
się, a działalność transgraniczna banków 

(1) Ściślejsza integracja wewnętrznego 
rynku usług bankowych jest niezbędna do 
wspierania ożywienia gospodarczego w 
Unii. Obecny kryzys gospodarczo-
finansowy uwidocznił jednak, że 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego w 
tym obszarze jest zagrożone oraz że rośnie 
ryzyko rozdrobnienia rynku usług 
finansowych. Z powodu obaw dotyczących 
wystąpienia efektu domina, braku zaufania 
do innych krajowych systemów 
bankowych i wątpliwości co do 
możliwości zapewnienia bankom wsparcia 
przez państwa członkowskie płynność 
rynków międzybankowych zmniejszyła 
się, a działalność transgraniczna banków 
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spadła. spadła.  Stanowi to rzeczywisty powód do 
troski na jednolitym rynku, na którym 
instytucje bankowe korzystają z paszportu 
europejskiego, w chwili gdy większość z 
nich działa w wielu państwach 
członkowskich.

Or. fr

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zapewnienie w obrębie Unii 
skutecznych, jednolitych decyzji o 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków będących na progu 
upadłości, w tym dotyczących skorzystania 
ze środków pozyskanych na szczeblu 
unijnym, jest niezbędne do ukończenia 
procesu tworzenia wewnętrznego rynku 
usług finansowych. W ramach rynku 
wewnętrznego upadłość banków w jednym 
państwie członkowskim może wpłynąć na 
stabilność rynków finansowych w całej 
Unii. Zapewnienie skutecznych, 
jednolitych przepisów dotyczących 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz równych warunków 
finansowania restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w państwach 
członkowskich leży w interesie nie tylko 
państw członkowskich, w których banki te 
prowadzą działalność, ale także wszystkich 
państw członkowskich; posłuży to bowiem 
utrzymaniu konkurencji i poprawie 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Systemy bankowe na rynku wewnętrznym 
charakteryzują się wysokim stopniem 
współzależności, grupy bankowe są 
międzynarodowe, a banki posiadają wysoki 
odsetek aktywów zagranicznych. W 
świetle braku jednolitego mechanizmu 

(7) Zapewnienie w obrębie Unii 
jednorodnych i spójnych decyzji o 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków będących na progu 
upadłości, w tym dotyczących skorzystania 
ze środków pozyskanych na szczeblu 
unijnym, w ramach jednolitej procedury 
decyzyjnej pozwalającej na szybką 
interwencję, jest niezbędne do ukończenia 
procesu tworzenia wewnętrznego rynku 
usług finansowych. W ramach rynku 
wewnętrznego upadłość banków w jednym 
państwie członkowskim może wpłynąć na 
stabilność rynków finansowych w całej 
Unii. Zapewnienie skutecznych, 
jednolitych i spójnych przepisów 
dotyczących restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz równych 
warunków finansowania restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w państwach 
członkowskich leży w interesie nie tylko 
państw członkowskich, w których banki te 
prowadzą działalność, ale także wszystkich 
państw członkowskich; posłuży to bowiem 
utrzymaniu konkurencji i poprawie 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Systemy bankowe na rynku wewnętrznym 
charakteryzują się wysokim stopniem 
współzależności, grupy bankowe są 
międzynarodowe, a banki posiadają wysoki 
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restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji kryzysy bankowe w państwach 
członkowskich uczestniczących w 
jednolitym mechanizmie nadzorczym 
miałyby poważniejsze skutki systemowe 
również dla nieuczestniczących państw 
członkowskich. Ustanowienie jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji zwiększy 
stabilność banków w uczestniczących 
państwach członkowskich oraz 
zapobiegnie przenoszeniu się kryzysów do 
nieuczestniczących państw członkowskich, 
a w ten sposób usprawni funkcjonowanie 
całego rynku wewnętrznego.

odsetek aktywów zagranicznych. W 
świetle braku jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji kryzysy bankowe w państwach 
członkowskich uczestniczących w 
jednolitym mechanizmie nadzorczym 
miałyby poważniejsze skutki systemowe 
również dla nieuczestniczących państw 
członkowskich. Ustanowienie jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji zwiększy 
stabilność banków w uczestniczących 
państwach członkowskich oraz 
zapobiegnie przenoszeniu się kryzysów do 
nieuczestniczących państw członkowskich, 
a w ten sposób usprawni funkcjonowanie 
całego rynku wewnętrznego.

Or. fr

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Podział odpowiedzialności w zakresie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji pomiędzy organy krajowe a 
organy unijne powinien odpowiadać 
podziałowi odpowiedzialności w zakresie 
nadzoru pomiędzy tymi organami. Tak 
długo jak nadzór w danym państwie 
członkowskim będzie sprawowany na 
szczeblu krajowym, państwo to powinno 
być odpowiedzialne za skutki finansowe 
upadłości banku. Jednolity mechanizm 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji powinien zatem objąć jedynie 
banki i instytucje finansowe z siedzibą w 
państwach członkowskich uczestniczących 
w jednolitym mechanizmie nadzorczym i 
podlegające nadzorowi EBC w ramach 
tego mechanizmu. Banki z siedzibą w 
państwach członkowskich 

(10) Podział odpowiedzialności w zakresie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji pomiędzy organy krajowe a 
organy unijne powinien odpowiadać 
podziałowi odpowiedzialności w zakresie 
nadzoru pomiędzy tymi organami. Tak 
długo jak nadzór w danym państwie 
członkowskim będzie sprawowany na 
szczeblu krajowym, państwo to powinno 
także być odpowiedzialne za skutki 
finansowe upadłości banku. Jednolity 
mechanizm restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji powinien zatem 
objąć jedynie banki i instytucje finansowe 
z siedzibą w państwach członkowskich 
uczestniczących w jednolitym 
mechanizmie nadzorczym i podlegające 
nadzorowi EBC w ramach tego 
mechanizmu. Banki z siedzibą w 
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nieuczestniczących w jednolitym 
mechanizmie nadzorczym nie powinny być 
objęte jednolitym mechanizmem 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Jeżeli takie państwa 
członkowskie zostałyby objęte jednolitym 
mechanizmem nadzorczym, stworzyłoby to 
dla nich niewłaściwe zachęty. Organy 
nadzoru w tych państwach członkowskich 
mogłyby w szczególności złagodzić 
podejście w stosunku do banków 
podlegających ich kompetencjom, gdyż nie 
musiałyby w pełni ponosić ryzyka 
finansowego ich upadłości. W związku z 
tym, w celu zapewnienia spójności z 
jednolitym mechanizmem nadzorczym, 
jednolity mechanizm restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji powinien objąć 
państwa członkowskie uczestniczące w 
jednolitym mechanizmie nadzorczym. W 
miarę przystępowania państw 
członkowskich do jednolitego mechanizmu 
nadzorczego, powinny one również 
automatycznie być obejmowane jednolitym 
mechanizmem restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Oczekuje się, 
że docelowo cały rynek wewnętrzny 
zostanie objęty jednolitym mechanizmem 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji.

państwach członkowskich 
nieuczestniczących w jednolitym 
mechanizmie nadzorczym nie powinny być 
objęte jednolitym mechanizmem 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Jeżeli takie państwa 
członkowskie zostałyby objęte jednolitym 
mechanizmem nadzorczym, stworzyłoby to 
dla nich niewłaściwe zachęty. Organy 
nadzoru w tych państwach członkowskich 
mogłyby w szczególności złagodzić 
podejście w stosunku do banków 
podlegających ich kompetencjom, gdyż nie 
musiałyby w pełni ponosić ryzyka 
finansowego ich upadłości. W związku z 
tym, w celu zapewnienia spójności z 
jednolitym mechanizmem nadzorczym, 
jednolity mechanizm restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji powinien objąć 
państwa członkowskie uczestniczące w 
jednolitym mechanizmie nadzorczym. W 
miarę przystępowania państw 
członkowskich do jednolitego mechanizmu 
nadzorczego, powinny one również 
automatycznie być obejmowane jednolitym 
mechanizmem restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Oczekuje się, 
że docelowo cały rynek wewnętrzny 
powinien zostać objęty jednolitym 
mechanizmem restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji.

Or. fr

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W celu zapewnienia szybkiego i 
skutecznego procesu decyzyjnego w 
przypadkach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, rada powinna 
być odrębną agencją unijną o określonej

(19) W celu zapewnienia szybkiego i 
skutecznego procesu decyzyjnego w 
przypadkach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, rada powinna 
być odrębną agencją unijną o własnej 
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strukturze odpowiadającej jej szczególnym 
zadaniom, która odbiega od struktury 
wszystkich innych agencji unijnych. Skład 
rady powinien zapewnić właściwe 
uwzględnienie wszystkich istotnych 
interesów w prowadzonych procedurach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Rady powinna pracować w 
ramach sesji plenarnych i wykonawczych. 
W trakcie sesji wykonawczej w skład rady 
powinni wchodzić dyrektor wykonawczy i 
jego zastępca oraz członkowie mianowani 
przez Komisję i EBC. Uwzględniając misję 
rady, dyrektor wykonawczy i jego zastępca 
powinni być mianowani przez Radę na 
podstawie wniosku Komisji i po 
wysłuchaniu Parlamentu Europejskiego. 
W przypadku obrad nad restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją banku lub 
grupy mających siedzibę w jednym 
uczestniczącym państwie członkowskim, 
do udziału w sesji wykonawczej rady oraz 
w procesie decyzyjnym zaproszony 
powinien zostać również członek 
mianowany przez zainteresowane państwo 
członkowskie, reprezentujący krajowy 
organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji tego państwa. 
W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, do udziału w sesji 
wykonawczej rady oraz w procesie 
decyzyjnym zaproszeni powinni zostać 
również członkowie mianowani przez 
macierzyste państwo członkowskie i 
wszystkie zainteresowane przyjmujące 
państwa członkowskie, reprezentujący
właściwe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Organy 
państwa macierzystego i państw 
przyjmujących powinny mieć równoważny 
wpływ na podejmowaną decyzję, więc 
organom państw przyjmujących powinien 
przysługiwać łącznie jeden głos. Do 
udziału w posiedzeniach rady mogą 
również zostać zaproszeni obserwatorzy, w 
tym przedstawiciel Europejskiego 
Mechanizmu Stabilności i Eurogrupy.

strukturze odpowiadającej jej szczególnym 
zadaniom, która odbiega od struktury 
wszystkich innych agencji unijnych. Skład 
rady powinien zapewnić właściwe 
uwzględnienie wszystkich istotnych 
interesów w prowadzonych procedurach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Rady powinna pracować w 
ramach sesji plenarnych i wykonawczych. 
W trakcie sesji wykonawczej w skład rady 
powinni wchodzić dyrektor wykonawczy i 
jego zastępca oraz członkowie mianowani 
przez Komisję i EBC. Uwzględniając misję 
rady, dyrektor wykonawczy i jego zastępca 
powinni być mianowani przez Radę na 
podstawie wniosku Komisji i po 
zatwierdzeniu przez Parlament 
Europejski. W przypadku obrad nad 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją banku lub grupy mających 
siedzibę w jednym uczestniczącym 
państwie członkowskim, do udziału w sesji 
wykonawczej rady oraz w procesie 
decyzyjnym zaproszony powinien zostać 
również członek mianowany przez 
zainteresowane państwo członkowskie, 
reprezentujący krajowy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji tego państwa. W przypadku gdy 
obrady dotyczą grupy transgranicznej, do 
udziału w sesji wykonawczej rady oraz w 
procesie decyzyjnym zaproszeni powinni 
zostać również członkowie mianowani 
przez macierzyste państwo członkowskie i 
wszystkie zainteresowane przyjmujące 
państwa członkowskie, reprezentujący 
właściwe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Organy 
państwa macierzystego i państw 
przyjmujących powinny mieć równoważny
wpływ na podejmowaną decyzję, więc 
organom państw przyjmujących powinien 
przysługiwać łącznie jeden głos. Do 
udziału w posiedzeniach rady mogą 
również zostać zaproszeni obserwatorzy, w 
tym przedstawiciel Europejskiego 
Mechanizmu Stabilności, Eurogrupy i 
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Parlamentu Europejskiego.

Or. fr

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19 a) Zasada lojalnej współpracy 
instytucji europejskich została zapisana w 
traktatach, zwłaszcza w art. 13 ust. 2 
Traktatu o Unii Europejskiej.

Or. fr

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Rada i Komisja powinny, w 
stosownych przypadkach, zastąpić krajowe 
organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji wyznaczone na 
podstawie dyrektywy […] w odniesieniu 
do wszystkich aspektów związanych z 
procesem decyzyjnym w przypadkach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji wyznaczone na podstawie 
dyrektywy […] powinny kontynuować 
prowadzenie działań związanych realizacją 
programów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji przyjętych 
przez radę. W celu zapewnienia 
przejrzystości i kontroli demokratycznej, a 
także ochrony praw instytucji unijnych, 
rada powinna odpowiadać przed 

(21) Rada i Komisja powinny, w 
stosownych przypadkach, zastąpić krajowe 
organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji wyznaczone na 
podstawie dyrektywy […] w odniesieniu 
do wszystkich aspektów związanych z 
procesem decyzyjnym w przypadkach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji wyznaczone na podstawie 
dyrektywy […] powinny kontynuować 
prowadzenie działań związanych realizacją 
programów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji przyjętych 
przez radę. W celu zapewnienia 
przejrzystości i kontroli demokratycznej, a 
także ochrony praw instytucji unijnych, 
rada powinna zdać sprawę przed 
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Parlamentem Europejskim i Radą za 
wszystkie decyzje podejmowane na 
podstawie niniejszego wniosku. Również z 
uwagi na przejrzystość i kontrolę 
demokratyczną parlamentom narodowym 
powinny przysługiwać pewne prawa do 
uzyskania informacji na temat 
działalności rady oraz do podjęcia z nią 
dialogu.

Parlamentem Europejskim i Radą, jako 
instytucjami posiadającymi legitymację 
demokratyczną i przedstawicielami 
społeczeństw europejskich i państw 
członkowskich Unii, ze wszystkich decyzji 
podejmowanych na podstawie niniejszego 
wniosku.

Or. fr

Uzasadnienie

Dostosowanie do motywu 55 rozporządzenia w sprawie jednolitego mechanizmu nadzoru, w 
którym stwierdzono, że EBC „musi odpowiadać za wykonywanie tych zadań wobec 
Parlamentu Europejskiego i Rady Ministrów jako posiadających legitymację demokratyczną 
instytucji, które reprezentują obywateli europejskich i państwa członkowskie Unii”.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21 a) Z myślą o przejrzystości, 
odpowiedzialności i kontroli 
demokratycznej i mając na uwadze wpływ 
działań rady w zakresie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji na ogólny 
interes Unii, a także na spójność i 
integralność rynku wewnętrznego w 
sektorze usług finansowych, w tym ich 
ewentualnych następstw dla krajowych 
struktur systemów bankowych w Unii, 
parlamenty narodowe powinny mieć 
prawo do otrzymywania informacji o 
działalności rady oraz do prowadzenia z 
nią dialogu. 

Or. fr
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21 ter) Na wniosek parlamentów 
narodowych państw członkowskich 
powinna istnieć możliwość przesłuchania 
przedstawiciela komitetu nadzoru rady 
przez właściwe komisje parlamentów 
narodowych, których to dotyczy, w 
obecności właściwego organu krajowego.

Or. fr

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kadencja dyrektora wykonawczego, 
zastępcy dyrektora wykonawczego oraz 
członków rady mianowanych przez 
Komisję i EBC trwa pięć lat. Z 
zastrzeżeniem art. 53 ust. 6 kadencja ta nie 
jest odnawialna.

2. Kadencja dyrektora wykonawczego, 
zastępcy dyrektora wykonawczego oraz 
członków rady mianowanych przez 
Komisję i EBC trwa pięć lat. Z 
zastrzeżeniem art. 52 ust. 6 kadencja ta nie 
jest odnawialna.

Or. fr

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) sesję plenarną rady, która wykonuje 
zadania określone w art. 47;

a) sesję plenarną rady, która wykonuje 
zadania określone w art. 46;

Or. fr
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sesję wykonawczą rady, która wykonuje 
zadania określone w art. 51;

b) sesję wykonawczą rady, która wykonuje 
zadania określone w art. 50;

Or. fr

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dyrektora wykonawczego, który 
wykonuje zadania określone w art. 53;

c) dyrektora wykonawczego, który 
wykonuje zadania określone w art. 52;

Or. fr

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdego roku rada składa sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Komisji i Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu z wykonania zadań 
powierzonych jej niniejszym 
rozporządzeniem.

2. Każdego roku rada składa sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Komisji, Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu i parlamentom 
narodowym uczestniczących państw 
członkowskich z wykonania zadań 
powierzonych jej niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. fr
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dyrektor wykonawczy przedstawia to 
sprawozdanie publicznie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
.

3. Dyrektor wykonawczy przedstawia to 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. fr

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. Parlamenty narodowe 
uczestniczących państw członkowskich 
mogą kierować do rady uzasadnione 
uwagi na temat tego sprawozdania.

Or. fr

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Na wniosek dyrektor wykonawczy
prowadzi poufne dyskusje przy drzwiach 
zamkniętych z przewodniczącym i 
wiceprzewodniczącymi właściwej komisji 
Parlamentu Europejskiego, jeżeli takie 
dyskusje są wymagane w ramach 
wykonywania uprawnień Parlamentu 

7. Na wniosek Parlamentu Europejskiego 
lub samego dyrektora wykonawczego
prowadzi on poufne dyskusje przy 
drzwiach zamkniętych z przewodniczącym 
i wiceprzewodniczącymi właściwej komisji 
Parlamentu Europejskiego, jeżeli takie 
dyskusje są wymagane w ramach 
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Europejskiego na mocy Traktatu.
Parlament Europejski i rada zawierają 
porozumienie dotyczące szczegółowych 
warunków organizacji takich dyskusji, 
mając na celu zapewnienie pełnej 
poufności zgodnie z obowiązkami w 
zakresie poufności nałożonymi na EBC 
jako właściwy organ na mocy stosownego 
prawa Unii.

wykonywania uprawnień Parlamentu 
Europejskiego na mocy Traktatu.

Or. fr

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące porozumień zawieranych między PE i radą zostały ujęte w art. 41 ust. 9 
(nowy).

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Podczas wszelkich dochodzeń 
prowadzonych przez Parlament rada 
współpracuje z Parlamentem, z 
zastrzeżeniem TFUE. Rada i Parlament 
przyjmują odpowiednie ustalenia 
dotyczące praktycznych warunków 
egzekwowania demokratycznej 
rozliczalności i sprawowania nadzoru nad 
wykonywaniem zadań powierzonych 
radzie niniejszym rozporządzeniem. 
Ustalenia te obejmują między innymi 
dostęp do informacji, współpracę przy 
dochodzeniach oraz informacje o 
procedurze wyboru dyrektora 
wykonawczego.

8. Podczas wszelkich dochodzeń 
prowadzonych przez Parlament rada 
współpracuje z Parlamentem, z 
zastrzeżeniem TFUE.

Or. fr

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące porozumień zawieranych między PE i radą zostały ujęte w art. 41 ust. 9 
(nowy).
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8 a. Parlament Europejski i rada 
zawierają odpowiednie porozumienia 
dotyczące praktycznych zasad pełnienia 
demokratycznej kontroli i sprawowania 
nadzoru nad wykonywaniem zadań 
powierzonych radzie na mocy niniejszego 
rozporządzenia. 
W porozumieniach tych określone są 
praktyczne zasady organizowania 
poufnych dyskusji przy drzwiach 
zamkniętych między radą a 
przewodniczącym i wiceprzewodniczącymi 
komisji przedmiotowo właściwej, tak by 
zagwarantować pełną poufność zgodnie ze 
zobowiązaniami w zakresie poufności, 
które na mocy przepisów prawa Unii 
spoczywają na EBC jako na właściwym 
organie.
Ustalenia te obejmują również między 
innymi dostęp do informacji, współpracę 
przy dochodzeniach oraz informacje o 
procedurze wyboru dyrektora 
wykonawczego.

Or. fr

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące porozumień zawieranych między PE i radą zostały ujęte w art. 41 ust. 9 
(nowy).

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Parlament narodowy uczestniczącego 
państwa członkowskiego może zaprosić 

(poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
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dyrektora wykonawczego do udziału w 
wymianie poglądów w związku z 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją instytucji kredytowych w tym 
państwie członkowskim, wraz z 
przedstawicielem krajowego organu ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji.

językowej)

Or. fr

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Członkowie rady, o których mowa w art.
40 ust. 2, działają niezależnie i 
obiektywnie w interesie Unii jako całości 
oraz nie zwracają się o instrukcje do 
instytucji lub organów unijnych, rządu 
żadnego z państw członkowskich lub do 
jakiegokolwiek innego podmiotu 
publicznego lub prywatnego, ani nie 
przyjmują takich instrukcji.

2. Członkowie rady, o których mowa w art.
39 ust. 1, działają niezależnie i 
obiektywnie w interesie Unii jako całości 
oraz nie zwracają się o instrukcje do 
instytucji lub organów unijnych, rządu 
żadnego z państw członkowskich lub do 
jakiegokolwiek innego podmiotu 
publicznego lub prywatnego, ani nie 
przyjmują takich instrukcji.

Or. fr

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uczestnictwo w sesjach plenarnych Zwoływanie sesji plenarnych rady i
uczestnictwo w nich

Wszyscy członkowie rady uczestniczą w 
jej sesjach plenarnych.

1. Dyrektor wykonawczy zwołuje 
posiedzenia sesji plenarnej rady.
2. Co roku odbywają się co najmniej dwa 
posiedzenia zwykłe rady. Ponadto zbiera 
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się ona z inicjatywy dyrektora 
wykonawczego, na wniosek Komisji lub 
na wniosek co najmniej jednej trzeciej 
swych członków.
3. Wszyscy członkowie rady uczestniczą w 
jej sesjach plenarnych.

4. Podczas sesji plenarnej rada może 
zapraszać obserwatorów do doraźnego 
uczestnictwa w jej posiedzeniach.
5. Rada zapewnia sekretariat sesji 
plenarnej rady.

(Poprawka powiązana z poprawką do art. 47)

Or. fr

Uzasadnienie

Połączenie art. 45 i 47 zapewnia lepszą czytelność zasad zwoływania sesji plenarnych i 
uczestnictwa w nich i pozwala zharmonizować strukturę rozporządzenia.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przyjmuje, do dnia 30 listopada każdego 
roku, roczny program prac rady na 
nadchodzący rok zgodnie z art. 49 ust. 1, w 
oparciu o projekt przedstawiony przez 
dyrektora wykonawczego, i przekazuje ten 
program do wiadomości Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Komisji i 
Europejskiego Banku Centralnego;

a) przyjmuje, do dnia 30 listopada każdego 
roku, roczny program prac rady na 
nadchodzący rok, w oparciu o projekt
przedstawiony przez dyrektora 
wykonawczego, i przekazuje ten program 
do wiadomości Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Komisji, Europejskiego Banku 
Centralnego i parlamentów narodowych;

Or. fr
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przyjmuje roczny budżet rady zgodnie z 
art. 59 ust. 2;

b) przyjmuje roczny budżet rady zgodnie z 
art. 58 ust. 2;

Or. fr

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przyjmuje roczne sprawozdanie z 
działalności dotyczące działań rady, o 
których mowa w art. 42. W sprawozdaniu 
tym przedstawia się szczegółowe 
wyjaśnienia na temat wykonania budżetu;

d) przyjmuje roczne sprawozdanie z 
działalności dotyczące działań rady, o 
których mowa w art. 41. W sprawozdaniu 
tym przedstawia się szczegółowe 
wyjaśnienia na temat wykonania budżetu;

Or. fr

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 47 skreślony
Posiedzenie sesji plenarnej rady
1. Dyrektor wykonawczy zwołuje 
posiedzenia sesji plenarnej rady.
2. Rada na sesji plenarnej odbywa co 
najmniej dwa posiedzenia zwykłe w roku. 
Ponadto zbiera się ona z inicjatywy 
dyrektora wykonawczego, na wniosek 
Komisji lub na wniosek co najmniej 
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jednej trzeciej swych członków.
3. Rada na sesji plenarnej może zapraszać 
obserwatorów do doraźnego uczestnictwa 
w jej posiedzeniach.
4. Rada zapewnia sekretariat sesji 
plenarnej rady.

(Poprawka powiązana z poprawką do art. 45)

Or. fr

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tryb decyzyjny Procedura podejmowania decyzji

Or. fr

Uzasadnienie

Celem jest zastosowanie takiego samego tytułu do art. 48 i 51, które określają procedurę 
podejmowania decyzji.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada na sesji plenarnej podejmuje 
decyzje zwykłą większością głosów swych 
członków. Decyzje, o których mowa w art. 
47 ust. 1 lit. c), podejmuje się jednak 
większością dwóch trzecich głosów jej 
członków.

1. Rada na sesji plenarnej podejmuje 
decyzje zwykłą większością głosów swych 
członków. Decyzje, o których mowa w art. 
46 ust. 1 lit. c), podejmuje się jednak 
większością dwóch trzecich głosów jej 
członków.

Or. fr
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uczestnictwo w sesjach wykonawczych Zwoływanie sesji wykonawczych rady i
uczestnictwo w nich

Or. fr

Uzasadnienie

Celem jest zastosowanie takiego samego tytułu dla zwoływania sesji plenarnych i 
wykonawczych i uczestnictwa w nich.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Rada na sesji wykonawczej zbiera się z 
inicjatywy dyrektora wykonawczego lub 
na wniosek dwóch swych członków. 
Dyrektor wykonawczy przewodniczy 
sesjom wykonawczym.
Rada może zapraszać obserwatorów do 
doraźnego uczestnictwa w jej sesjach 
wykonawczych.

(Poprawka powiązana z poprawkami do art. 50 ust. 4 i art. 51 ust. 4 akapit drugi)

Or. fr

Uzasadnienie

Celem poprawki jest doprecyzowanie zasad zwoływania sesji wykonawczych rady, które 
pierwotnie zostały określone w różnych artykułach i zawierały różne postanowienia.
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 członkowie 
rady, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. 
a)–d), uczestniczą w sesjach 
wykonawczych rady.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 członkowie 
rady, o których mowa w art. 39 ust. 1 lit. 
a)–d), uczestniczą w sesjach 
wykonawczych rady.

Or. fr

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy obrady dotyczą 
podmiotu, o którym mowa w art. 2, lub 
grupy podmiotów mających siedzibę 
wyłącznie w jednym z uczestniczących 
państw członkowskich, członek 
mianowany przez to państwo członkowskie 
również uczestniczy w obradach i w 
procesie podejmowania decyzji zgodnie z 
art. 52 ust. 1 i 3.

2. W przypadku gdy obrady dotyczą 
podmiotu, o którym mowa w art. 2, lub 
grupy podmiotów mających siedzibę 
wyłącznie w jednym z uczestniczących 
państw członkowskich, członek 
mianowany przez to państwo członkowskie 
również uczestniczy w obradach i w 
procesie podejmowania decyzji zgodnie z 
art. 51 ust. 1 i 3.

Or. fr

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, członek mianowany przez 
państwo członkowskie, w którym znajduje 
się organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji na poziomie 

3. W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, członek mianowany przez 
państwo członkowskie, w którym znajduje 
się organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji na poziomie 
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grupy, jak również członkowie mianowani 
przez państwa członkowskie, w których 
jednostki zależne lub podmioty objęte 
nadzorem skonsolidowanym mają 
siedziby, uczestniczą w obradach i w 
procesie podejmowania decyzji zgodnie z 
art. 52 ust. 2 i 3.

grupy, jak również członkowie mianowani 
przez państwa członkowskie, w których 
jednostki zależne lub podmioty objęte 
nadzorem skonsolidowanym mają 
siedziby, uczestniczą w obradach i w 
procesie podejmowania decyzji zgodnie z 
art. 51 ust. 2 i 3.

Or. fr

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rada na sesji wykonawczej zbiera się z 
inicjatywy dyrektora wykonawczego lub 
na wniosek swych członków.

4. Rada na sesji wykonawczej zbiera się z 
inicjatywy dyrektora wykonawczego lub 
na wniosek dwóch swych członków.

(Poprawka powiązana z poprawkami do art. 49 ust. -1 i art. 51 ust. 4 akapit drugi)

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z nowym artykułem 49 ustęp -1 (nowy)

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Rada na sesji plenarnej ustanawia 
regulamin rady obowiązujący na sesji 
wykonawczej.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Przyjęcie regulaminu wewnętrznego rady zostało już przewidziane w art. 46 ust. 1 lit. h). 
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, rada podejmuje decyzje na 
sesjach wykonawczych zwykłą 
większością głosów członków 
uczestniczących w posiedzeniu. Każdemu 
z członków rady, o których mowa w art. 40
ust. 2, oraz członkowi mianowanemu przez 
państwo członkowskie, w którym znajduje 
się organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji na poziomie 
grupy, przysługuje jeden głos. Każdemu z 
pozostałych członków uczestniczących w 
posiedzeniu przysługuje prawo głosu 
równe stosunkowi jednego głosu do liczby 
krajowych organów ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji państw 
członkowskich, w których jednostki 
zależne lub podmioty objęte nadzorem 
skonsolidowanym mają siedziby. W 
przypadku równej liczby głosów 
decydujący jest głos dyrektora 
wykonawczego.

2. W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, rada podejmuje decyzje na 
sesjach wykonawczych zwykłą 
większością głosów członków 
uczestniczących w posiedzeniu. Każdemu 
z członków rady, o których mowa w art. 39
ust. 2, oraz członkowi mianowanemu przez 
państwo członkowskie, w którym znajduje 
się organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji na poziomie 
grupy, przysługuje jeden głos. Każdemu z 
pozostałych członków uczestniczących w 
posiedzeniu przysługuje prawo głosu 
równe stosunkowi jednego głosu do liczby 
krajowych organów ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji państw 
członkowskich, w których jednostki 
zależne lub podmioty objęte nadzorem 
skonsolidowanym mają siedziby. W 
przypadku równej liczby głosów 
decydujący jest głos dyrektora 
wykonawczego.

Or. fr

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada na sesji wykonawczej przyjmuje i 
podaje do publicznej wiadomości 
regulamin swych sesji wykonawczych.

skreślony

Or. fr
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Uzasadnienie

Przyjęcie regulaminu wewnętrznego rady zostało już przewidziane w art. 46 ust. 1 lit. h). 

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Posiedzenia rady na sesji wykonawczej 
zwołuje dyrektor wykonawczy z własnej 
inicjatywy lub na wniosek dwóch 
członków; dyrektor wykonawczy 
przewodniczy również tym posiedzeniom. 
Rada może zapraszać obserwatorów do 
doraźnego uczestnictwa w jej sesjach 
wykonawczych.

skreślony

(Poprawka powiązana z poprawkami do art. 49 ust. -1 i art. 50 ust. 4)

Or. fr

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wykonanie budżetu rady zgodnie z art. 
59 ust. 3;

d) wykonanie budżetu rady zgodnie z art. 
58 ust. 3;

Or. fr
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Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po wysłuchaniu rady na sesji plenarnej 
Komisja przedstawia Radzie listę 
kandydatów do mianowania na stanowiska 
dyrektora wykonawczego i zastępcy 
dyrektora wykonawczego. . Rada mianuje 
dyrektora wykonawczego i zastępcę 
dyrektora wykonawczego po wysłuchaniu 
Parlamentu Europejskiego.

5. Po wysłuchaniu rady na sesji plenarnej 
Komisja przedstawia Radzie listę 
kandydatów do mianowania na stanowiska 
dyrektora wykonawczego i zastępcy 
dyrektora wykonawczego. Rada mianuje 
dyrektora wykonawczego i zastępcę 
dyrektora wykonawczego po zatwierdzeniu 
tej listy przez Parlament Europejski.

Or. fr

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W drodze odstępstwa od art. 40 ust. 2 
kadencja pierwszego zastępcy dyrektora 
wykonawczego mianowanego po wejściu 
w życie niniejszego rozporządzenia trwa 
trzy lata; kadencja ta jest odnawialna jeden 
raz na okres pięciu lat. Dyrektor 
wykonawczy i zastępca dyrektora 
wykonawczego sprawują swój urząd do 
czasu mianowania ich następców.

6. W drodze odstępstwa od art. 39 ust. 2 
kadencja pierwszego zastępcy dyrektora 
wykonawczego mianowanego po wejściu 
w życie niniejszego rozporządzenia trwa 
trzy lata; kadencja ta jest odnawialna jeden 
raz na okres pięciu lat. Dyrektor 
wykonawczy i zastępca dyrektora 
wykonawczego sprawują swój urząd do 
czasu mianowania ich następców.

Or. fr

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dyrektor wykonawczy lub zastępca 
dyrektora wykonawczego, których 
kadencja została przedłużona, nie biorą 
udziału w kolejnej procedurze wyboru na 
to samo stanowisko na koniec łącznego 
okresu.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Długość kadencji dyrektora i dyrektora wykonawczego została określona w art. 39 ust. 2.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Jeżeli dyrektor wykonawczy lub 
zastępca dyrektora wykonawczego 
przestają spełniać warunki wymagane do 
wykonywania ich obowiązków lub
dopuścili się poważnego uchybienia, Rada 
może, na wniosek Komisji i po
wysłuchaniu Parlamentu Europejskiego, 
usunąć dyrektora wykonawczego lub 
zastępcę dyrektora wykonawczego z 
urzędu.

8. Jeżeli dyrektor wykonawczy lub 
zastępca dyrektora wykonawczego 
przestają spełniać warunki wymagane do 
wykonywania ich obowiązków lub 
dopuścili się poważnego uchybienia, Rada 
może, na wniosek Komisji i po udzieleniu 
zgody przez Parlament Europejski, usunąć 
dyrektora wykonawczego lub zastępcę 
dyrektora wykonawczego z urzędu.

Or. fr

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do dnia 31 marca każdego roku rada na 
swej sesji wykonawczej przekazuje 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 

3. Do dnia 31 marca każdego roku rada na 
swej sesji wykonawczej przekazuje 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
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Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu 
wstępne sprawozdanie finansowe rady za 
poprzedni rok budżetowy.

Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu i 
parlamentom narodowym wstępne 
sprawozdanie finansowe rady za poprzedni 
rok budżetowy.

Or. fr

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Do dnia 1 lipca po upływie każdego 
roku budżetowego dyrektor wykonawczy 
przesyła ostateczne sprawozdanie 
finansowe Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie, Komisji i Trybunałowi 
Obrachunkowemu.

Do dnia 1 lipca po upływie każdego roku 
budżetowego dyrektor wykonawczy 
przesyła ostateczne sprawozdanie 
finansowe Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie, Komisji, Trybunałowi 
Obrachunkowemu i parlamentom 
narodowym.

Or. fr

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) do chwili objęcia obowiązków przez 
dyrektora wykonawczego po jego 
mianowaniu przez Radę zgodnie z art. 53
Komisja może wyznaczyć urzędnika 
Komisji do działania w charakterze 
tymczasowego dyrektora wykonawczego i 
wykonywania obowiązków wyznaczonych 
dyrektorowi wykonawczemu;

a) do chwili objęcia obowiązków przez 
dyrektora wykonawczego po jego 
mianowaniu przez Radę zgodnie z art. 52
Komisja może wyznaczyć urzędnika 
Komisji do działania w charakterze 
tymczasowego dyrektora wykonawczego i 
wykonywania obowiązków wyznaczonych 
dyrektorowi wykonawczemu;

Or. fr
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Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 - ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w drodze odstępstwa od art. 47 ust. 1 lit. 
i) i do chwili przyjęcia decyzji, o której 
mowa w art. 47 ust. 2, tymczasowy 
dyrektor wykonawczy wykonuje 
uprawnienia organu powołującego;

b) w drodze odstępstwa od art. 46 ust. 1 lit. 
i) i do chwili przyjęcia decyzji, o której 
mowa w art. 46 ust. 2, tymczasowy 
dyrektor wykonawczy wykonuje 
uprawnienia organu powołującego;

Or. fr


