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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Consolidarea Uniunii economice și monetare prin crearea unei uniuni bancare a țărilor din 
zona euro constituie o etapă indispensabilă a integrării europene, în sprijinul stabilizării și 
responsabilizării serviciilor financiare, al restabilirii încrederii cetățenilor și al piețelor și al 
remedierii fragmentării acestor piețe, accentuat în timpul crizei economice. 

Raportoarea pentru aviz vizează cadrul instituțional al celui de-al doilea pilon al Uniunii 
bancare, care dispune de un mecanism unic de rezoluție și de un fond unic de rezoluție.  Acest 
mecanism, pereche a mecanismului unic de supraveghere propus de Comisie în septembrie 
2012, va regrupa competențe și resurse esențiale pentru gestiunea crizelor bancare din zona 
euro și va contribui la realizarea unui mecanism integrat de rezoluție, la nivel european. 
Partenerii principali vor fi Comitetul de rezoluție unic, autoritățile naționale de rezoluție ale 
statelor membre participante și Comisia Europeană, ceea ce prezintă importante probleme de 
ordin instituțional în atenția Comisiei pentru afaceri constituționale și care vor fi, ulterior, 
supuse atenției tuturor deputaților în Parlamentul European.  

Totodată, raportoarea pentru aviz dorește să atragă atenția asupra punctului 6 din rezoluția 
depusă de Comisia pentru afaceri economice și monetare referitoare la tema „Către o uniune 
bancară” și votată în ședința plenară de la Strasbourg din septembrie 2012, și în care se 
subliniază că „orice modificare importantă adusă sistemului de supraveghere, inclusiv 
transferul către alte instituții, trebuie însoțită de o creștere echivalentă a transparenței și a 
răspunderii acestor instituții în fața Parlamentului, care trebuie să aibă dreptul deplin de 
interogare și competențe depline în ceea ce privește numirea și procedurile bugetare”. 

Raportoarea pentru aviz este în favoarea obiectivului final de a integra guvernanța uniunii 
bancare, așadar a mecanismului unic de rezoluție și a fondului unic de rezoluție, într-un cadru 
instituțional al Uniunii și consideră că este necesară reducerea decalajului actual dintre 
politicile naționale și cele europene. În acest sens, raportoarea pentru aviz consideră că este 
necesară îmbunătățirea propunerii privind principalelor trei puncte care fac obiectul 
amendamentelor sale: 

 revizuirea arhitecturii prevăzute la partea a III-a a cadrului instituțional, mai ales 
fuzionarea titlurilor I și IV. 

 consolidarea controlului parlamentar asupra exercitării competențelor de rezoluție ale 
Comitetului.

 consolidarea responsabilității democratice a acestei noi agenții a Uniunii Europene în 
fața Parlamentului European și a parlamentelor naționale ale statelor membre 
participante. 

Raportoarea pentru aviz aprobă temeiul juridic pentru prezenta propunere a Comisiei 
Europene (articolul 114 din TFUE), care permite adoptarea de măsuri de armonizare a 
dispozițiilor naționale care au ca obiectiv instituirea și funcționarea pieței interne. Raportoarea 
pentru aviz propune în amendamentele sale un control parlamentar îmbunătățit asupra 
exercitării competențelor de rezoluție ale Comitetului, respectiv aplicarea procedurii de 
aprobare de către Parlamentul European în ceea ce privește desemnarea directorului executiv 
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și a directorului executiv adjunct al Comitetului și introducerea de schimburi periodice de 
opinii cu Parlamentul European, cu comisia sa de resort sau, eventual, doar cu președintele și 
vicepreședinții comisiei de resort. 

Raportoarea pentru aviz prevede și aplicarea competențelor parlamentelor naționale ale 
statelor membre ce participă la mecanismul unic de rezoluție, așa cum se prevede în
Protocolul nr. 1 din TFUE și conform articolelor 69, 70, 71 și 352 TFUE. Acest lucru ar 
însemna transmiterea programului de lucru anual al Comitetului către parlamentele naționale 
ale statelor membre participante, posibilitatea prevăzută pentru acestea de a adresa comentarii 
motivate cu privire la acest program, precum și transmiterea situației financiare a Comitetului 
pentru exercițiul precedent. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru afaceri economice și 
monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O mai bună integrare a pieței interne a 
serviciilor bancare este esențială pentru a 
stimula redresarea economică în Uniune. 
Cu toate acestea, criza financiară și 
economică actuală a demonstrat că 
funcționarea pieței interne în acest 
domeniu se află în pericol și că există un 
risc din ce în ce mai important de 
fragmentare financiară. Piețele 
interbancare au devenit mai puțin lichide, 
iar activitățile bancare transfrontaliere sunt 
în scădere, din cauza temerilor în ceea ce 
privește riscul de contagiune și din cauza 
lipsei de încredere în alte sisteme bancare 
naționale și în capacitatea statelor membre 
de a sprijini băncile.

(1) O mai bună integrare a pieței interne a 
serviciilor bancare este esențială pentru a 
stimula redresarea economică în Uniune.
Cu toate acestea, criza financiară și 
economică actuală a demonstrat că 
funcționarea pieței interne în acest 
domeniu se află în pericol și că există un 
risc din ce în ce mai important de 
fragmentare financiară. Piețele 
interbancare au devenit mai puțin lichide, 
iar activitățile bancare transfrontaliere sunt 
în scădere, din cauza temerilor în ceea ce 
privește riscul de contagiune și din cauza 
lipsei de încredere în alte sisteme bancare 
naționale și în capacitatea statelor membre 
de a sprijini băncile.  Acest lucru 
constituie un veritabil motiv de îngrijorare 
pe o piață unică în care instituțiile 
bancare dispun de libertate de mișcare și 
în care majoritatea băncilor sunt prezente 
în mai multe state membre.

Or. fr
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Asigurarea unor decizii uniforme și 
eficace în materie de rezoluție pentru 
băncile din Uniune aflate în dificultate 
majoră, inclusiv în ceea ce privește 
utilizarea fondurilor colectate la nivelul 
Uniunii, este esențială pentru finalizarea 
pieței interne a serviciilor financiare. În 
cadrul pieței interne, situațiile de dificultate 
majoră cu care se confruntă unele bănci 
dintr-un stat membru pot afecta stabilitatea 
piețelor financiare din întreaga Uniune.
Asigurarea unor norme eficiente și
uniforme în materie de rezoluție și a unor 
condiții echitabile de finanțare a rezoluției 
în toate statele membre este nu numai în 
interesul statelor membre în care băncile își 
desfășoară activitatea, ci și în interesul 
tuturor statelor membre în general, 
constituind un mijloc de a menține 
concurența și de a îmbunătăți funcționarea 
pieței interne. Sistemele bancare de pe 
piața internă sunt puternic interconectate, 
grupurile bancare sunt internaționale, iar 
băncile dețin un procent important de 
active străine. În lipsa unui mecanism unic 
de rezoluție, crizele bancare din statele 
membre care participă la mecanismul unic 
de supraveghere (MUS) ar avea un impact 
sistemic negativ mai puternic și în statele 
membre neparticipante. Instituirea 
mecanismului unic de rezoluție va spori 
stabilitatea băncilor din statele membre 
participante și va împiedica propagarea 
efectelor colaterale neanticipate în statele 
membre neparticipante, facilitând astfel 
funcționarea întregii piețe interne.

(7) Asigurarea unor decizii omogene și 
coerente în cadrul unui proces decizional 
unificat care să permită o capacitate de 
intervenție rapidă în materie de rezoluție 
pentru băncile din Uniune aflate în 
dificultate majoră, inclusiv în ceea ce 
privește utilizarea fondurilor colectate la 
nivelul Uniunii, este esențială pentru 
finalizarea pieței interne a serviciilor 
financiare. În cadrul pieței interne, 
situațiile de dificultate majoră cu care se 
confruntă unele bănci dintr-un stat membru 
pot afecta stabilitatea piețelor financiare 
din întreaga Uniune. Asigurarea unor 
norme eficiente, uniforme și coerente în 
materie de rezoluție și a unor condiții 
echitabile de finanțare a rezoluției în toate 
statele membre este nu numai în interesul 
statelor membre în care băncile își 
desfășoară activitatea, ci și în interesul 
tuturor statelor membre în general, 
constituind un mijloc de a menține 
concurența și de a îmbunătăți funcționarea 
pieței interne. Sistemele bancare de pe 
piața internă sunt puternic interconectate, 
grupurile bancare sunt internaționale, iar 
băncile dețin un procent important de 
active străine. În lipsa unui mecanism unic 
de rezoluție, crizele bancare din statele 
membre care participă la mecanismul unic 
de supraveghere (MUS) ar avea un impact 
sistemic negativ mai puternic și în statele 
membre neparticipante. Instituirea 
mecanismului unic de rezoluție va spori 
stabilitatea băncilor din statele membre 
participante și va împiedica propagarea 
efectelor colaterale neanticipate în statele 
membre neparticipante, facilitând astfel 
funcționarea întregii piețe interne.
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Or. fr

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Repartizarea responsabilităților în 
materie de rezoluție între nivelul național și 
nivelul Uniunii ar trebui să corespundă 
repartizării responsabilităților în materie de 
supraveghere între aceste niveluri. Atât 
timp cât supravegherea rămâne la nivel 
național într-un stat membru, acest stat 
membru ar trebui să fie responsabil și 
pentru consecințele financiare ale situației 
de dificultate majoră a unei bănci. Prin 
urmare, mecanismul unic de rezoluție ar 
trebui să acopere doar băncile și instituțiile 
financiare care sunt stabilite în statele 
membre participante la MUS și care fac 
obiectul supravegherii BCE în cadrul 
MUS. Băncile stabilite în statele membre 
care nu participă la mecanismul unic de 
supraveghere nu ar trebui să fie supuse 
mecanismului unic de rezoluție. În cazul în 
care respectivele state membre ar fi supuse 
mecanismului unic de rezoluție, această 
situație ar crea stimulente nedorite pentru 
statele membre în cauză. Mai precis, 
autoritățile de supraveghere din aceste state 
membre ar putea deveni mai permisive față 
de băncile din jurisdicțiile lor, deoarece nu 
ar trebui să suporte întregul risc financiar al 
disfuncționalităților acestora. Prin urmare, 
pentru a se asigura paralelismul cu MUS, 
mecanismul unic de rezoluție ar trebui să 
se aplice statelor membre care participă la 
MUS. Pe măsură ce statele membre vor 
adera la mecanismul unic de supraveghere, 
acestea ar trebui să fie supuse în mod 
automat și mecanismului unic de rezoluție. 
Se preconizează că mecanismul unic de 
rezoluție se va extinde, în cele din urmă, la 

(10) Repartizarea responsabilităților în 
materie de rezoluție între nivelul național și 
nivelul Uniunii ar trebui să corespundă 
repartizării responsabilităților în materie de 
supraveghere între aceste niveluri. Atât 
timp cât supravegherea rămâne la nivel 
național într-un stat membru, acest stat 
membru ar trebui, totodată, să fie 
responsabil și pentru consecințele 
financiare ale situației de dificultate majoră 
a unei bănci. Prin urmare, mecanismul unic 
de rezoluție ar trebui să acopere doar 
băncile și instituțiile financiare care sunt 
stabilite în statele membre participante la 
MUS și care fac obiectul supravegherii 
BCE în cadrul MUS. Băncile stabilite în 
statele membre care nu participă la 
mecanismul unic de supraveghere nu ar 
trebui să fie supuse mecanismului unic de 
rezoluție. În cazul în care respectivele state 
membre ar fi supuse mecanismului unic de 
rezoluție, această situație ar crea stimulente 
nedorite pentru statele membre în cauză. 
Mai precis, autoritățile de supraveghere din 
aceste state membre ar putea deveni mai 
permisive față de băncile din jurisdicțiile 
lor, deoarece nu ar trebui să suporte 
întregul risc financiar al 
disfuncționalităților acestora. Prin urmare, 
pentru a se asigura paralelismul cu MUS, 
mecanismul unic de rezoluție ar trebui să 
se aplice statelor membre care participă la 
MUS. Pe măsură ce statele membre vor 
adera la mecanismul unic de supraveghere, 
acestea ar trebui să fie supuse în mod 
automat și mecanismului unic de rezoluție. 
Ar trebui ca mecanismul unic de rezoluție 
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întreaga piață internă. să se extindă, în cele din urmă, la întreaga 
piață internă.

Or. fr

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a asigura un proces decizional 
rapid și eficace în cadrul procedurii de 
rezoluție, Comitetul ar trebui să fie o 
agenție specifică a Uniunii, care să aibă o 
structură specifică, adecvată sarcinilor sale 
specifice, și care să se îndepărteze de 
modelul tuturor celorlalte agenții ale 
Uniunii. Structura acestuia ar trebui să 
garanteze faptul că se ține seama în mod 
corespunzător de toate interesele relevante 
aflate în joc în cadrul procedurilor de 
rezoluție. Comitetul ar trebui să își 
desfășoare activitatea în sesiuni plenare și 
executive. În sesiunea executivă, acesta ar 
trebui să fie alcătuit dintr-un director 
executiv, un director executiv adjunct și 
reprezentanți ai Comisiei și ai BCE. Având 
în vedere misiunea Comitetului, directorul 
executiv și directorul executiv adjunct ar 
trebui să fie desemnați de către Consiliu, la 
propunerea Comisiei și după consultarea
Parlamentului European. Atunci când 
deliberează cu privire la rezoluția unei 
bănci sau a unui grup care își are sediul 
într-un singur stat membru participant, 
sesiunea executivă a Comitetului ar trebui, 
de asemenea, să convoace și să implice în 
procesul decizional membrul desemnat de 
statul membru în cauză, care reprezintă 
autoritatea națională de rezoluție a 
respectivului stat. Atunci când deliberează 
cu privire la un grup transfrontalier, 
membrii desemnați de către statele membre 
de origine și de către toate statele membre 

(19) Pentru a asigura un proces decizional 
rapid și eficace în cadrul procedurii de 
rezoluție, Comitetul ar trebui să fie o 
agenție proprie a Uniunii, care să aibă o 
structură specifică, adecvată sarcinilor sale 
specifice, și care să se îndepărteze de 
modelul tuturor celorlalte agenții ale 
Uniunii. Structura acestuia ar trebui să 
garanteze faptul că se ține seama în mod 
corespunzător de toate interesele relevante 
aflate în joc în cadrul procedurilor de 
rezoluție. Comitetul ar trebui să își 
desfășoare activitatea în sesiuni plenare și 
executive. În sesiunea executivă, acesta ar 
trebui să fie alcătuit dintr-un director 
executiv, un director executiv adjunct și 
reprezentanți ai Comisiei și ai BCE. Având 
în vedere misiunea Comitetului, directorul 
executiv și directorul executiv adjunct ar 
trebui să fie desemnați de către Consiliu, la 
propunerea Comisiei și după aprobarea
Parlamentului European. Atunci când 
deliberează cu privire la rezoluția unei 
bănci sau a unui grup care își are sediul 
într-un singur stat membru participant, 
sesiunea executivă a Comitetului ar trebui, 
de asemenea, să convoace și să implice în 
procesul decizional membrul desemnat de 
statul membru în cauză, care reprezintă 
autoritatea națională de rezoluție a 
respectivului stat. Atunci când deliberează 
cu privire la un grup transfrontalier, 
membrii desemnați de către statele membre 
de origine și de către toate statele membre 
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gazdă implicate, care reprezintă autoritățile 
naționale de rezoluție relevante ar trebui, 
de asemenea, să fie convocați și implicați 
în procesul decizional al sesiunii executive 
a Comitetului. Cu toate acestea, autoritățile 
din țara de origine și cele din țara gazdă ar 
trebui să influențeze în mod egal decizia, în 
sensul că autoritățile din țara gazdă ar 
trebui să aibă împreună dreptul la un singur 
vot. La reuniunile Comitetului pot fi 
invitați să participe și observatori, inclusiv 
un reprezentant al MES și un reprezentant 
al Eurogrup.

gazdă implicate, care reprezintă autoritățile 
naționale de rezoluție relevante ar trebui, 
de asemenea, să fie convocați și implicați 
în procesul decizional al sesiunii executive 
a Comitetului. Cu toate acestea, autoritățile 
din țara de origine și cele din țara gazdă ar 
trebui să influențeze în mod egal decizia, în 
sensul că autoritățile din țara gazdă ar 
trebui să aibă împreună dreptul la un singur 
vot. La reuniunile Comitetului pot fi 
invitați să participe și observatori, inclusiv 
un reprezentant al MES și un reprezentant 
al Eurogrup, precum și un reprezentant al 
Parlamentului European.

Or. fr

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Principiul cooperării loiale între 
instituțiile Uniunii Europene este 
consacrat în tratate, în special la articolul 
13 alineatul (2) din Tratatul privind 
Uniunea Europeană.

Or. fr

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Comitetul și Comisia ar trebui să 
înlocuiască, atunci când este cazul, 
autoritățile naționale de rezoluție 
desemnate în temeiul Directivei [ ] în ceea 
ce privește toate aspectele legate de 

(21) Comitetul și Comisia ar trebui să 
înlocuiască, atunci când este cazul, 
autoritățile naționale de rezoluție 
desemnate în temeiul Directivei [ ] în ceea 
ce privește toate aspectele legate de 
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procesul decizional din cadrul rezoluției. 
Autoritățile naționale de rezoluție 
desemnate în temeiul Directivei [ ] ar 
trebui să continue să efectueze activitățile 
legate de implementarea schemelor de 
rezoluție adoptate de Comitet. Pentru a 
asigura transparența și controlul 
democratic, precum și pentru a proteja 
drepturile instituțiilor Uniunii, Comitetul ar 
trebui să răspundă în fața Parlamentului 
European și a Consiliului pentru orice 
decizie luată pe baza prezentei propuneri. 
Din aceleași rațiuni de transparență și 
control democratic, parlamentele 
naționale ar trebui să aibă anumite 
drepturi de a obține informații despre 
activitățile Comitetului și de a se angaja 
într-un dialog cu acesta.

procesul decizional din cadrul rezoluției. 
Autoritățile naționale de rezoluție 
desemnate în temeiul Directivei [ ] ar 
trebui să continue să efectueze activitățile 
legate de implementarea schemelor de 
rezoluție adoptate de Comitet. Pentru a 
asigura transparența și controlul 
democratic, precum și pentru a proteja 
drepturile instituțiilor Uniunii, Comitetul ar 
trebui să răspundă în fața Parlamentului 
European și a Consiliului, ca instituții 
democratice legitime care reprezintă 
cetățenii europeni și statele membre ale 
Uniunii, pentru orice decizie luată pe baza 
prezentei propuneri

Or. fr

Justificare

Aliniere cu MUS, considerentul 55, conform căruia BCE trebuie să răspundă pentru 
îndeplinirea acestor sarcini în fața Parlamentului European și a Consiliului de miniștri, ca 
instituții democratice legitime care reprezintă cetățenii Europei și statele membre.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Din motive de transparență, de 
responsabilitate și de control democratic, 
și având în vedere impactul activităților de 
rezoluție ale Comitetului asupra 
intereselor Uniunii în ansamblul său și 
asupra coerenței și a integrității pieței 
interne a serviciilor financiare, inclusiv 
eventualul impact al acestora asupra 
structurilor sistemelor bancare naționale 
din Uniune, parlamentele naționale ar 
trebui să dispună de drept de informare 
privind activitățile Comitetului și de drept 
de dialog cu acesta.
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Or. fr

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 21 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21b) La cererea parlamentelor naționale 
ale statelor membre participante, un 
reprezentant al consiliului de 
supraveghere al Comitetului ar trebui să 
aibă obligația de a se prezenta spre 
audiere, în prezența autorităților 
naționale competente, în fața comisiilor 
competente ale parlamentelor naționale 
respective.

Or. fr

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Durata mandatului directorului 
executiv, al directorului executiv adjunct și 
al membrilor Comitetului numiți de 
Comisie și de BCE este de cinci ani. Sub 
rezerva articolului 53 alineatul (6), 
mandatul respectiv nu poate fi reînnoit.

(2) Durata mandatului directorului 
executiv, al directorului executiv adjunct și 
al membrilor Comitetului numiți de 
Comisie și de BCE este de cinci ani. Sub 
rezerva articolului 52 alineatul (6), 
mandatul respectiv nu poate fi reînnoit.

Or. fr
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o sesiune plenară a Comitetului, care 
îndeplinește sarcinile prevăzute la articolul 
47;

(a) o sesiune plenară a Comitetului, care 
îndeplinește sarcinile prevăzute la articolul 
46;

Or. fr

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o sesiune executivă a Comitetului, care 
îndeplinește sarcinile prevăzute la articolul 
51;

(b) o sesiune executivă a Comitetului, care 
îndeplinește sarcinile prevăzute la articolul 
50;

Or. fr

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un director executiv, care îndeplinește 
sarcinile prevăzute la articolul 53;

(c) un director executiv, care îndeplinește 
sarcinile prevăzute la articolul 52.

Or. fr
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În fiecare an, Comitetul prezintă 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comisiei și Curții de Conturi Europene un 
raport privind îndeplinirea sarcinilor care îi 
sunt atribuite prin prezentul regulament.

(2) În fiecare an, Comitetul prezintă 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comisiei, Curții de Conturi Europene și 
parlamentelor naționale ale statelor 
membre participante un raport privind 
îndeplinirea sarcinilor care îi sunt atribuite 
prin prezentul regulament.

Or. fr

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Directorul executiv prezintă raportul 
respectiv în mod public Parlamentului 
European și Consiliului.

.

(3) Directorul executiv prezintă raportul 
respectiv Parlamentului European și 
Consiliului.

Or. fr

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Parlamentele naționale ale statelor 
membre participante pot adresa 
Comitetului comentarii motivate cu 
privire la raportul respectiv.

Or. fr
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) La cerere, directorul executiv poartă 
discuții confidențiale neconsemnate în 
scris, în spatele ușilor închise, cu 
președintele și vicepreședinții comisiei 
competente a Parlamentului European, în 
cazul în care discuțiile respective sunt 
necesare pentru exercitarea competențelor 
Parlamentului European în temeiul 
tratatului. Se încheie un acord între 
Parlamentul European și Comitet cu 
privire la modalitățile detaliate de 
organizare a discuțiilor respective, în 
vederea asigurării deplinei 
confidențialități, în conformitate cu 
obligațiile de confidențialitate impuse 
BCE în calitate de autoritate competentă 
în temeiul dreptului relevant al Uniunii.

(7) La solicitarea Parlamentului 
European sau la propria solicitare, 
directorul executiv poartă discuții 
confidențiale neconsemnate în scris, în 
spatele ușilor închise, cu președintele și 
vicepreședinții comisiei competente a 
Parlamentului European, în cazul în care 
discuțiile respective sunt necesare pentru 
exercitarea competențelor Parlamentului 
European în temeiul tratatului.

Or. fr

Justificare

Dispozițiile privind acordul ce trebuie încheiat între PE și Comitet sunt regrupate în noul 
alineat (9) de la articolul 41.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Conform dispozițiilor TFUE, Comitetul 
cooperează cu Parlamentul pe durata 
oricăror investigații efectuate de acesta. 
Comitetul și Parlamentul încheie acorduri 
corespunzătoare privind modalitățile 
practice de exercitare a răspunderii 
democratice și a supravegherii în ceea ce 

(8) Conform dispozițiilor TFUE, Comitetul 
cooperează cu Parlamentul pe durata 
oricăror investigații efectuate de acesta.
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privește îndeplinirea sarcinilor atribuite 
Comitetului prin prezentul regulament. 
Acordurile respective vizează, inter alia, 
accesul la informații, cooperarea în ceea 
ce privește investigațiile și furnizarea de 
informații privind procedura de selecție a 
directorului executiv.

Or. fr

Justificare

Dispozițiile privind acordul ce trebuie încheiat între PE și Comitet sunt regrupate în noul 
alineat (9) de la articolul 41.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Parlamentul European și Comitetul 
încheie acorduri corespunzătoare privind 
modalitățile practice de exercitare a 
răspunderii democratice și a 
supravegherii în ceea ce privește 
îndeplinirea sarcinilor atribuite 
Comitetului prin prezentul regulament. 
Respectivele acorduri prevăd modalitățile 
practice de organizare a discuțiilor 
confidențiale cu ușile închise dintre 
Comitet și președintele și vicepreședinții 
comisiei competente în vederea asigurării 
deplinei confidențialități, în conformitate 
cu obligațiile de confidențialitate impuse 
BCE în calitate de autoritate competentă 
în temeiul dreptului relevant al Uniunii.
Acordurile respective vizează, inter alia, și 
accesul la informații, cooperarea în ceea 
ce privește investigațiile și furnizarea de 
informații privind procedura de selecție a 
directorului executiv.

Or. fr
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Justificare

Dispozițiile privind acordul ce trebuie încheiat între PE și Comitet sunt regrupate în noul 
alineat (9) de la articolul 41.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Parlamentul național al unui stat 
membru participant îl poate invita pe 
directorul executiv să participe, alături de 
un reprezentant al autorității naționale de 
rezoluție, la un schimb de opinii privind 
rezoluția instituțiilor de credit din statul 
membru respectiv.

(2) Parlamentul național al unui stat 
membru participant îl poate convoca pe 
directorul executiv să participe, alături de 
un reprezentant al autorității naționale de 
rezoluție, la un schimb de opinii privind 
rezoluția instituțiilor de credit din statul 
membru respectiv.

Or. fr

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Membrii Comitetului menționați la 
articolul 40 alineatul (2) acționează în 
mod independent și obiectiv în interesul 
Uniunii în ansamblul său, nu solicită și nu 
primesc instrucțiuni din partea instituțiilor 
sau a organismelor Uniunii, din partea 
oricărui guvern al unui stat membru sau din 
partea oricărui alt organism public sau 
privat.

(2) Membrii Comitetului menționați la 
articolul 39 alineatul (1) acționează în 
mod independent și obiectiv în interesul 
Uniunii în ansamblul său, nu solicită și nu 
primesc instrucțiuni din partea instituțiilor 
sau a organismelor Uniunii, din partea 
oricărui guvern al unui stat membru sau din 
partea oricărui alt organism public sau 
privat.

Or. fr
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

Participarea la sesiunile plenare Convocarea și participarea la sesiunile 
plenare ale Comitetului

Toți membrii Comitetului participă la 
sesiunile plenare ale acestuia.

(1) Directorul executiv convoacă 
reuniunile sesiunii plenare a Comitetului.
(2) Comitetul se reunește în sesiune 
plenară în cel puțin două ședințe ordinare 
pe an. În plus, acesta se reunește la 
inițiativa directorului executiv, la cererea 
Comisiei sau la cererea a cel puțin o 
treime dintre membrii săi.
(3) Toți membrii Comitetului participă la 
sesiunile plenare ale acestuia.

(4) În cadrul sesiunii sale plenare, 
Comitetul poate să invite observatori la 
reuniunile sale, pe o bază ad-hoc.
(5) Comitetul asigură secretariatul 
sesiunii sale plenare.

(În legătură cu amendamentul referitor la articolul 47)

Or. fr

Justificare

Coroborarea articolelor 45 și 47 asigură o mai bună lizibilitate a modalităților de convocare 
și de participare la sesiunile plenare și permite armonizarea structurii regulamentului.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) adoptă, până la data de 30 noiembrie a 
fiecărui an, programul său anual de lucru 
pentru anul următor, în conformitate cu 
articolul 49 alineatul (1), pe baza unui 
proiect înaintat de directorul executiv, și îl 

(a) adoptă, până la data de 30 noiembrie a 
fiecărui an, programul său anual de lucru 
pentru anul următor, pe baza unui proiect 
înaintat de directorul executiv, și îl 
transmite spre informare Parlamentului 
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transmite spre informare Parlamentului 
European, Consiliului, Comisiei și Băncii 
Centrale Europene;

European, Consiliului, Comisiei, Băncii 
Centrale Europene și parlamentelor 
naționale;

Or. fr

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) adoptă bugetul său anual, în 
conformitate cu articolul 59 alineatul (2);

(b) adoptă bugetul său anual, în 
conformitate cu articolul 58 alineatul (2);

Or. fr

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) adoptă un raport anual de activitate 
privind acțiunile sale prevăzut la articolul 
42. Acest raport prezintă explicații 
detaliate privind execuția bugetului;

(d) adoptă un raport anual de activitate 
privind acțiunile sale prevăzut la articolul 
41. Acest raport prezintă explicații
detaliate privind execuția bugetului;

Or. fr

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 47 eliminat
Reuniunea sesiunii plenare a Comitetului
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(1) Directorul executiv convoacă 
reuniunile sesiunii plenare a Comitetului.
(2) Comitetul se reunește în sesiune 
plenară în cel puțin două ședințe ordinare 
pe an. În plus, acesta se reunește la 
inițiativa directorului executiv, la cererea 
Comisiei sau la cererea a cel puțin o 
treime dintre membrii săi.
(3) În cadrul sesiunii sale plenare, 
Comitetul poate să invite observatori la 
reuniunile sale, pe o bază ad-hoc.
(4) Comitetul asigură secretariatul 
sesiunii sale plenare.

(În legătură cu amendamentul referitor la articolul 45)

Or. fr

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 48 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procesul decizional Procedura de decizie

Or. fr

Justificare

Utilizarea aceluiași titlu pentru articolele 48 și 51 care determină ambele proceduri de 
decizie.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul sesiunii sale plenare, 
Comitetul adoptă decizii cu majoritatea 

(1) În cadrul sesiunii sale plenare, 
Comitetul adoptă decizii cu majoritatea 
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simplă a membrilor săi. Cu toate acestea, 
deciziile menționate la articolul 47 
alineatul (1) litera (c) se iau cu o 
majoritate de două treimi a membrilor săi.

simplă a membrilor săi. Cu toate acestea, 
deciziile menționate la articolul 46 
alineatul (1) litera (c) se iau cu o 
majoritate de două treimi a membrilor săi.

Or. fr

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 49 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Participarea la sesiunile executive Convocarea și participarea la sesiunile 
executive  ale Comitetului

Or. fr

Justificare

Utilizarea aceluiași titlu pentru convocarea și participarea la sesiunile plenare și executive.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Comitetul se reunește în sesiune 
executivă la inițiativa directorului 
executiv sau la cererea a doi dintre 
membrii săi. Directorul executiv 
prezidează sesiunile executive.
Comitetul poate să invite observatori la 
sesiunile sale executive, pe o bază ad-hoc.

(În legătură ci amendamentele la articolul 50 alineatul (4) și la articolul 51 alineatul (4) al 
doilea paragraf).

Or. fr
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Justificare

Amendamentul precizează modalitățile de convocare a sesiunilor executive ale Comitetului, 
modalități prevăzute inițial în diferite articole și care conțineau dispoziții diferite.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sub rezerva alineatelor (2) și (3), 
membrii Comitetului menționați la 
articolul 40 alineatul (1) literele (a) - (d)
participă la sesiunile executive ale acestuia.

(1) Sub rezerva alineatelor (2) și (3), 
membrii Comitetului menționați la 
articolul 39 alineatul (1) literele (a) - (d)
participă la sesiunile executive ale acestuia.

Or. fr

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când deliberează cu privire la o 
entitate menționată la articolul 2 sau la un 
grup de entități cu sediul doar într-un 
singur stat membru participant, membrul 
numit de statul membru respectiv participă, 
de asemenea, la deliberări și la procesul 
decizional în conformitate cu articolul 52 
alineatele (1) și (3).

(2) Atunci când deliberează cu privire la o 
entitate menționată la articolul 2 sau la un 
grup de entități cu sediul doar într-un 
singur stat membru participant, membrul 
numit de statul membru respectiv participă, 
de asemenea, la deliberări și la procesul 
decizional în conformitate cu articolul 51 
alineatele (1) și (3).

Or. fr
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Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când deliberează cu privire la un 
grup transfrontalier, membrul numit de
statul membru în care își are sediul 
autoritatea de rezoluție a grupului, precum 
și membrii numiți de statele membre în 
care este stabilită o filială sau o entitate 
care face obiectul supravegherii 
consolidate participă la deliberări și la 
procesul decizional în conformitate cu 
articolul 52 alineatele (2) și (3).

(3) Atunci când deliberează cu privire la un 
grup transfrontalier, membrul numit de 
statul membru în care își are sediul 
autoritatea de rezoluție a grupului, precum 
și membrii numiți de statele membre în 
care este stabilită o filială sau o entitate 
care face obiectul supravegherii 
consolidate participă la deliberări și la 
procesul decizional în conformitate cu 
articolul 51 alineatele (2) și (3).

Or. fr

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comitetul se reunește în sesiune 
executivă la inițiativa directorului executiv 
sau la cererea membrilor săi.

(4) Comitetul se reunește în sesiune 
executivă la inițiativa directorului executiv 
sau la cererea a doi dintre membrii săi.

(În legătură ci amendamentele la articolul 49 alineatul (-1) și la articolul 51 alineatul (4) al 
doilea paragraf).

Or. fr

Justificare

Legătura cu articolul 49 alineatul (-1) (nou)
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Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comitetul reunit în sesiune plenară 
stabilește regulamentul de procedură 
aferent sesiunii sale executive.

eliminat

Or. fr

Justificare

Adoptarea regulamentului intern al Comitetului este deja prevăzută la articolul 46 alineatul 
(1) litera (h).

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când deliberează cu privire la un 
grup transfrontalier, Comitetul ia decizii în 
cadrul sesiunilor sale executive cu 
majoritatea simplă a membrilor 
participanți. Membrii Consiliului 
menționați la articolul 40 alineatul (2) și 
membrul numit de statul membru în care 
își are sediul autoritatea de rezoluție a 
grupului au fiecare câte un vot. Ceilalți 
membri participanți au fiecare un drept de 
vot egal cu valoarea raportului dintre un 
vot și numărul de autorități naționale de 
rezoluție din statele membre în care este 
stabilită o filială sau o entitate care face 
obiectul supravegherii consolidate. În caz 
de egalitate a numărului de voturi, 
directorul executiv are votul decisiv.

(2) Atunci când deliberează cu privire la un 
grup transfrontalier, Comitetul ia decizii în 
cadrul sesiunilor sale executive cu 
majoritatea simplă a membrilor 
participanți. Membrii Consiliului 
menționați la articolul 39 alineatul (2) și 
membrul numit de statul membru în care 
își are sediul autoritatea de rezoluție a 
grupului au fiecare câte un vot. Ceilalți 
membri participanți au fiecare un drept de 
vot egal cu valoarea raportului dintre un 
vot și numărul de autorități naționale de 
rezoluție din statele membre în care este 
stabilită o filială sau o entitate care face 
obiectul supravegherii consolidate. În caz 
de egalitate a numărului de voturi, 
directorul executiv are votul decisiv.

Or. fr
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Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul sesiunii sale executive, 
Comitetul adoptă și face publice normele 
de procedură aferente acesteia.

eliminat

Or. fr

Justificare

Adoptarea regulamentului intern al Comitetului este deja prevăzută la articolul 46 alineatul 
(1) litera (h).

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reuniunile Comitetului în sesiune 
executivă sunt convocate de directorul 
executiv din proprie inițiativă sau la 
cererea a doi membri și sunt prezidate de 
directorul executiv. Comitetul poate să 
invite observatori la sesiunile sale 
executive, pe o bază ad-hoc.

eliminat

(În legătură cu amendamentele la articolul 49 alineatul (-1) și articolul 50 alineatul (4).

Or. fr
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Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) execuția bugetului Comitetului, în 
conformitate cu articolul 59 alineatul (3);

(d) execuția bugetului Comitetului, în 
conformitate cu articolul 58 alineatul (3);

Or. fr

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) După audierea Comitetului, reunit în 
sesiune plenară, Comisia propune 
Consiliului o listă de candidați pentru 
numirea directorului executiv și a 
directorului executiv adjunct. . Consiliul 
numește directorul executiv și directorul 
executiv adjunct, după audierea 
Parlamentului European.

(5) După audierea Comitetului, reunit în 
sesiune plenară, Comisia propune 
Consiliului o listă de candidați pentru 
numirea directorului executiv și a 
directorului executiv adjunct. Consiliul 
numește directorul executiv și directorul 
executiv adjunct, după aprobarea acestei 
liste de către Parlamentul European.

Or. fr

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prin derogare de la articolul 40 
alineatul (2), mandatul primului director 
executiv adjunct numit după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament este de 
trei ani; acest mandat poate fi reînnoit o 
singură dată, pentru o perioadă de cinci ani. 
Directorul executiv și directorul executiv 
adjunct rămân în funcție până la numirea 

(6) Prin derogare de la articolul 39 
alineatul (2), mandatul primului director 
executiv adjunct numit după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament este de 
trei ani; acest mandat poate fi reînnoit o 
singură dată, pentru o perioadă de cinci ani. 
Directorul executiv și directorul executiv 
adjunct rămân în funcție până la numirea 



PA\1004903RO.doc 25/27 PE519.819v01-00

RO

succesorilor lor. succesorilor lor.

Or. fr

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Directorul executiv sau directorul 
executiv adjunct al cărui mandat a fost 
prelungit nu mai poate să participe la altă 
procedură de selecție pentru același post, 
la încheierea întregii perioade.

eliminat

Or. fr

Justificare

Durata mandatului directorului și al directorului executiv este prevăzută la articolul 39 
alineatul (2).

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În cazul în care directorul executiv sau 
directorul executiv adjunct nu mai 
întrunesc condițiile necesare pentru 
îndeplinirea îndatoririlor lor sau în cazul în 
care au comis o abatere gravă, Consiliul 
poate, la propunerea Comisiei și după
audierea Parlamentului European, să îl 
demită pe directorul executiv sau pe 
directorul executiv adjunct.

(8) În cazul în care directorul executiv sau 
directorul executiv adjunct nu mai 
întrunesc condițiile necesare pentru 
îndeplinirea îndatoririlor lor sau în cazul în 
care au comis o abatere gravă, Consiliul 
poate, la propunerea Comisiei și după
aprobarea de către Parlamentul European, 
să îl demită pe directorul executiv sau pe 
directorul executiv adjunct.

Or. fr
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Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până la data de 31 martie a fiecărui an, 
Comitetul, reunit în sesiune executivă, 
transmite Parlamentului European, 
Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi 
conturile provizorii ale Comitetului pentru 
exercițiul financiar precedent.

(3) Până la data de 31 martie a fiecărui an, 
Comitetul, reunit în sesiune executivă, 
transmite Parlamentului European, 
Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și 
parlamentelor naționale conturile 
provizorii ale Comitetului pentru exercițiul 
financiar precedent.

Or. fr

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până la data de 1 iulie a anului ulterior 
încheierii fiecărui exercițiu financiar, 
directorul executiv trimite conturile 
definitive Parlamentului European, 
Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi.

(5) Până la data de 1 iulie a anului ulterior 
încheierii fiecărui exercițiu financiar, 
directorul executiv trimite conturile 
definitive Parlamentului European, 
Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și 
parlamentelor naționale.

Or. fr

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) până la intrarea în funcție a directorului 
executiv, în urma numirii sale de către 
Consiliu în conformitate cu articolul 53, 
Comisia poate să desemneze pe unul dintre 
funcționarii săi pentru a exercita, în calitate 

(a) până la intrarea în funcție a directorului 
executiv, în urma numirii sale de către 
Consiliu în conformitate cu articolul 52, 
Comisia poate să desemneze pe unul dintre 
funcționarii săi pentru a exercita, în calitate 
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de director executiv interimar, îndatoririle 
care revin directorului executiv;

de director executiv interimar, îndatoririle 
care revin directorului executiv;

Or. fr

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prin derogare de la articolul 47 
alineatul (1) litera (i) și până la adoptarea 
unei decizii menționate la articolul 47 
alineatul (2), directorul executiv interimar 
exercită competențele de autoritate 
împuternicită să facă numiri;

(b) prin derogare de la articolul 46 
alineatul (1) litera (i) și până la adoptarea 
unei decizii menționate la articolul 46 
alineatul (2), directorul executiv interimar 
exercită competențele de autoritate 
împuternicită să facă numiri;

Or. fr


