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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Posilnenie hospodárskej a menovej únie vytvorením bankovej únie krajín eurozóny 
predstavuje nevyhnutnú etapu európskej integrácie, ktorá by mala stabilizovať vnútorný trh 
finančných služieb a morálne ho pozdvihnúť, obnoviť dôveru občanov a trhov, ako aj 
odstrániť roztrieštenosť finančných trhov, ktorá sa počas hospodárskej krízy prehĺbila.

Spravodajkyňa zodpovedá za inštitucionálny rámec druhého piliera bankovej únie 
vybaveného jednotným mechanizmom riešenia krízových situácií a jednotným fondom 
riešenia krízových situácií. Tento mechanizmus, doplňujúci jednotný mechanizmus dohľadu, 
ktorý Komisia navrhla v septembri 2012, sústredí právomoci a kľúčové zdroje riešenia 
bankových kríz v eurozóne a zavedie integrovaný mechanizmus riešenia krízových situácií 
na európskej úrovni. Opierať sa bude o jednotnú radu pre riešenie krízových situácií (ďalej 
len „radu“), vnútroštátne orgány pre riešenie krízových situácií zúčastnených členských štátov 
a Európsku komisiu, z čoho vyvstávajú veľmi dôležité otázky inštitucionálneho poriadku, 
na ktoré treba upozorniť Výbor pre ústavné veci a ktoré sa predložia všetkým poslancom 
Európskeho parlamentu.

Spravodajkyňa by však rada upozornila na bod 6 uznesenia, predloženého Výborom 
pre hospodárske a menové veci, týkajúceho sa témy „smerom k bankovej únii“, o ktorom sa 
hlasovalo na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu v septembri 2012 a v ktorom sa zdôrazňuje, 
že „akákoľvek veľká zmena v dohľade vrátane presunov na iné inštitúcie musí byť spojená 
so zodpovedajúcim zvýšením transparentnosti a zodpovednosti takýchto inštitúcií 
voči Parlamentu, ktorý musí mať riadne právo na informácie a úplné právomoci, pokiaľ ide 
o vymenovávanie a rozpočtové postupy“.

Spravodajkyňa schvaľuje konečný cieľ, ktorým je začlenenie riadenia bankovej únie, a teda 
jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu riešenia krízových 
situácií, do inštitucionálneho rámca Únie, a domnieva sa, že treba odstrániť existujúce 
rozdiely medzi vnútroštátnymi a európskymi politikami. V tejto súvislosti považuje 
za potrebné zlepšiť návrh v troch hlavných bodoch, ktoré sú predmetom pozmeňujúcich 
návrhov:

 prehodnotenie štruktúry časti III týkajúcej sa inštitucionálneho rámca, hlavne hláv 
I a IV;

 posilnenie parlamentnej kontroly výkonu právomocí rady v oblasti riešenia krízových 
situácií;

 upevnenie demokratickej zodpovednosti tejto novej agentúry Európskej únie 
vo vzťahu k Európskemu parlamentu a národným parlamentom zúčastňujúcich sa 
členských štátov. 

Spravodajkyňa súhlasí s právnym základom návrhu Európskej komisie (článok 114 ZFEÚ), 
ktorý umožňuje prijímať opatrenia na aproximáciu vnútroštátnych ustanovení so zameraním 
na vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu. Vo svojich pozmeňujúcich návrhoch navrhuje 
posilniť parlamentnú kontrolu výkonu právomocí rady v oblasti riešenia krízových situácií 
prostredníctvom postupu súhlasu Európskeho parlamentu pri vymenovaní výkonného 
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riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa rady a na základe pravidelnej výmeny informácií 
s Európskym parlamentom, jeho príslušným výborom, ako aj s samotným predsedom 
a podpredsedami príslušného výboru. 

Spravodajkyňa si tiež želá, aby sa v súlade s právomocami, ktoré sa jej udeľujú v zmysle 
protokolu č. 1 pripojeného k ZFEÚ a článkov 69, 70, 71 a 352 ZFEÚ, uplatňovali právomoci 
národných parlamentov členských štátov zúčastňujúcich sa na jednotnom mechanizme 
riešenia krízových situácií. Má sa zabezpečiť predloženie ročného pracovného programu rady 
v národných parlamentoch zúčastnených členských štátov, možnosť, aby sa tieto parlamenty 
mohli na radu spätne obracať s odôvodnenými pripomienkami k tomuto programu, ako aj 
poskytnutie účtovnej závierky rady za predošlý rozpočtový rok.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Lepšie integrovaný vnútorný trh s 
bankovými službami zohráva kľúčovú 
úlohu v záujme posilnenia oživenia 
hospodárstva v Únii. Súčasná finančná a 
hospodárska kríza však ukázala, že 
fungovanie vnútorného trhu v tejto oblasti 
je ohrozené a že existuje čoraz väčšie 
riziko finančnej fragmentácie. Znížila sa 
likvidita medzibankových trhov a 
dochádza k poklesu cezhraničných 
bankových činností v dôsledku strachu z 
„nákazy“ a nedostatočnej dôvery v iné 
vnútroštátne bankové systémy a v 
schopnosť členských štátov podporovať 
banky.

(1) Lepšie integrovaný vnútorný trh s 
bankovými službami zohráva kľúčovú 
úlohu v záujme posilnenia oživenia 
hospodárstva v Únii. Súčasná finančná a 
hospodárska kríza však ukázala, že 
fungovanie vnútorného trhu v tejto oblasti 
je ohrozené a že existuje čoraz väčšie 
riziko finančnej fragmentácie. Znížila sa 
likvidita medzibankových trhov a 
dochádza k poklesu cezhraničných 
bankových činností v dôsledku strachu z 
„nákazy“ a nedostatočnej dôvery v iné 
vnútroštátne bankové systémy a v 
schopnosť členských štátov podporovať 
banky. Toto vyvoláva skutočnú obavu 
na jednotnom trhu, kde bankové inštitúcie 
majú úžitok z európskeho pasu, pričom 
väčšina z nich pôsobí vo viacerých 
členských štátoch.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Zabezpečenie toho, aby sa v rámci Únie 
prijímali účinné jednotné rozhodnutia o 
riešení krízových situácií bánk v úpadku, 
okrem iného aj v súvislosti s používaním 
financovania získaného na úrovni Únie, 
zohráva kľúčovú úlohu z hľadiska 
dobudovania vnútorného trhu s finančnými 
službami. V rámci vnútorného trhu môže 
úpadok bánk v jednom členskom štáte 
ovplyvniť stabilitu finančných trhov v celej 
Únii. Zabezpečenie účinných a jednotných 
pravidiel riešenia krízových situácií a 
rovnocenných podmienok financovania 
riešenia krízových situácií vo všetkých 
členských štátoch je ako prostriedok na 
zachovanie hospodárskej súťaže a 
zlepšenie fungovania vnútorného trhu v 
najlepšom záujme nielen členských štátov, 
v ktorých banky vykonávajú svoju činnosť, 
ale aj všetkých členských štátov vo 
všeobecnosti. Bankové systémy na 
vnútornom trhu sú vo vysokej miere 
navzájom prepojené, bankové skupiny sú 
medzinárodné a banky majú veľký 
percentuálny podiel zahraničných aktív. Ak 
by sa jednotný mechanizmus riešenia 
krízových situácií nezriadil, bankové krízy 
v členských štátoch zúčastnených na 
jednotnom mechanizme dohľadu (ďalej len 
„JMD“) by mali silnejší negatívny 
systémový vplyv aj na nezúčastnené 
členské štáty. Zriadením jednotného 
mechanizmu riešenia krízových situácií sa 
zvýši stabilita bánk v zúčastnených 
členských štátoch a predíde sa 
presahovaniu účinkov kríz do 
nezúčastnených členských štátov, čím sa 
uľahčí fungovanie celého vnútorného trhu.

(7) Zabezpečenie toho, aby sa v rámci Únie 
prijímali účinné konzistentné a ucelené
rozhodnutia o riešení krízových situácií 
bánk v úpadku prijímané v rámci 
jednotného rozhodovacieho procesu, čo 
umožní spôsobilosť rýchlej reakcie, okrem 
iného aj v súvislosti s používaním 
financovania získaného na úrovni Únie, 
zohráva kľúčovú úlohu z hľadiska 
dobudovania vnútorného trhu s finančnými 
službami. V rámci vnútorného trhu môže 
úpadok bánk v jednom členskom štáte 
ovplyvniť stabilitu finančných trhov v celej 
Únii. Zabezpečenie účinných, jednotných 
a ucelených pravidiel riešenia krízových 
situácií a rovnocenných podmienok 
financovania riešenia krízových situácií vo 
všetkých členských štátoch je ako 
prostriedok na zachovanie hospodárskej 
súťaže a zlepšenie fungovania vnútorného 
trhu v najlepšom záujme nielen členských 
štátov, v ktorých banky vykonávajú svoju 
činnosť, ale aj všetkých členských štátov 
vo všeobecnosti. Bankové systémy na 
vnútornom trhu sú vo vysokej miere 
navzájom prepojené, bankové skupiny sú 
medzinárodné a banky majú veľký 
percentuálny podiel zahraničných aktív. Ak 
by sa jednotný mechanizmus riešenia 
krízových situácií nezriadil, bankové krízy 
v členských štátoch zúčastnených na 
jednotnom mechanizme dohľadu (ďalej len 
„JMD“) by mali silnejší negatívny 
systémový vplyv aj na nezúčastnené 
členské štáty. Zriadením jednotného 
mechanizmu riešenia krízových situácií sa 
zvýši stabilita bánk v zúčastnených 
členských štátoch a predíde sa 
presahovaniu účinkov kríz do 
nezúčastnených členských štátov, čím sa 
uľahčí fungovanie celého vnútorného trhu.
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Rozdelenie zodpovednosti v oblasti 
riešenia krízových situácií medzi 
vnútroštátnu úroveň a úroveň Únie by sa 
malo zosúladiť s rozdelením zodpovednosti 
v oblasti dohľadu medzi týmito úrovňami. 
Pokiaľ dohľad zostane na vnútroštátnej 
úrovni v členskom štáte, tento členský štát 
by mal zostať zodpovedný za finančné 
dôsledky úpadku banky. Jednotný 
mechanizmus riešenia krízových situácií 
by sa mal preto rozšíriť na banky a 
finančné inštitúcie, ktoré sú usadené v 
členských štátoch zúčastnených na JMD a 
ktoré podliehajú dohľadu ECB v rámci 
JMD. Jednotný mechanizmus riešenia 
krízových situácií by sa nemal vzťahovať 
na banky usadené v členských štátoch 
nezúčastnených na JMD. Keby sa na takéto 
členské štáty vzťahoval jednotný 
mechanizmus riešenia krízových situácií, 
vznikli by tak pre ne nesprávne stimuly. 
Najmä orgány dohľadu v týchto členských 
štátoch by mohli zaujať zhovievavejší 
postoj voči bankám patriacim do ich 
jurisdikcie, keďže by finančné riziká 
úpadku týchto bánk nemuseli znášať v 
plnom rozsahu. Z tohto dôvodu by sa v 
záujme zabezpečenia paralelnosti s JMD 
mal jednotný mechanizmus riešenia 
krízových situácií vzťahovať na členské 
štáty zúčastnené na JMD. Ak členské štáty 
vstúpia do JMD, mal by sa na ne 
automaticky vzťahovať aj jednotný 
mechanizmus riešenia krízových situácií. V 
konečnom dôsledku sa očakáva, že
jednotný mechanizmus riešenia krízových 
situácií sa rozšíri na celý vnútorný trh.

(10) Rozdelenie zodpovednosti v oblasti 
riešenia krízových situácií medzi 
vnútroštátnu úroveň a úroveň Únie by sa 
malo zosúladiť s rozdelením zodpovednosti 
v oblasti dohľadu medzi týmito úrovňami. 
Pokiaľ dohľad zostane na vnútroštátnej 
úrovni v členskom štáte, tento členský štát 
by mal zostať zodpovedný aj za finančné 
dôsledky úpadku banky. Jednotný 
mechanizmus riešenia krízových situácií 
by sa mal preto rozšíriť na banky a 
finančné inštitúcie, ktoré sú usadené v 
členských štátoch zúčastnených na JMD a 
ktoré podliehajú dohľadu ECB v rámci 
JMD. Jednotný mechanizmus riešenia 
krízových situácií by sa nemal vzťahovať 
na banky usadené v členských štátoch 
nezúčastnených na JMD. Keby sa na takéto 
členské štáty vzťahoval jednotný 
mechanizmus riešenia krízových situácií, 
vznikli by tak pre ne nesprávne stimuly. 
Najmä orgány dohľadu v týchto členských 
štátoch by mohli zaujať zhovievavejší 
postoj voči bankám patriacim do ich 
jurisdikcie, keďže by finančné riziká 
úpadku týchto bánk nemuseli znášať v 
plnom rozsahu. Z tohto dôvodu by sa v 
záujme zabezpečenia paralelnosti s JMD 
mal jednotný mechanizmus riešenia 
krízových situácií vzťahovať na členské 
štáty zúčastnené na JMD. Ak členské štáty 
vstúpia do JMD, mal by sa na ne 
automaticky vzťahovať aj jednotný 
mechanizmus riešenia krízových situácií. V 
konečnom dôsledku by sa jednotný 
mechanizmus riešenia krízových situácií 
mal rozšíriť na celý vnútorný trh.
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) S cieľom zabezpečiť rýchly a účinný 
rozhodovací proces pri riešení krízových 
situácií by rada mala byť osobitnou 
agentúrou Únie s osobitnou štruktúrou 
zodpovedajúcou jej osobitným úlohám, 
ktorá sa odlišuje od modelu všetkých 
ostatných agentúr Únie. V jej zložení by sa 
mali náležite zohľadniť všetky príslušné 
záujmy relevantné z pohľadu postupov 
riešenia krízových situácií. Rada by mala 
vykonávať svoju činnosť na výkonných a 
plenárnych zasadnutiach. Rada by na 
svojom výkonnom zasadnutí mala 
pozostávať z výkonného riaditeľa, zástupcu 
výkonného riaditeľa a zástupcov Komisie a 
ECB. Vzhľadom na úlohy rady by 
výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného 
riaditeľa mala vymenovať Rada na návrh 
Komisie a po vypočutí Európskeho 
parlamentu. Pri rokovaní o riešení krízovej 
situácie banky alebo skupiny usadenej v 
rámci jedného zúčastneného členského 
štátu by rada na svojom výkonnom 
zasadnutí mala prizvať a do 
rozhodovacieho procesu zapojiť aj člena, 
ktorého vymenoval dotknutý členský štát a 
ktorý zastupuje svoj vnútroštátny orgán pre 
riešenie krízových situácií. Pri rokovaní o 
riešení krízovej situácie cezhraničnej 
skupiny by rada na svoje výkonné 
zasadnutie mala prizvať a do 
rozhodovacieho procesu zapojiť aj členov, 
ktorých vymenovali dotknuté domovské a 
všetky dotknuté hostiteľské členské štáty a 
ktorí zastupujú svoje dotknuté vnútroštátne 
orgány pre riešenie krízových situácií. 
Domovské a hostiteľské orgány by však na 

(19) S cieľom zabezpečiť rýchly a účinný 
rozhodovací proces pri riešení krízových 
situácií by rada mala byť osobitnou 
agentúrou Únie s primeranou štruktúrou 
zodpovedajúcou jej osobitným úlohám, 
ktorá sa odlišuje od modelu všetkých 
ostatných agentúr Únie. V jej zložení by sa 
mali náležite zohľadniť všetky príslušné
záujmy relevantné z pohľadu postupov 
riešenia krízových situácií. Rada by mala 
vykonávať svoju činnosť na výkonných a 
plenárnych zasadnutiach. Rada by na 
svojom výkonnom zasadnutí mala 
pozostávať z výkonného riaditeľa, zástupcu 
výkonného riaditeľa a zástupcov Komisie a 
ECB. Vzhľadom na úlohy rady by 
výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného 
riaditeľa mala vymenovať Rada na návrh 
Komisie a po udelení súhlasu Európskeho 
parlamentu. Pri rokovaní o riešení krízovej 
situácie banky alebo skupiny usadenej v 
rámci jedného zúčastneného členského 
štátu by rada na svojom výkonnom 
zasadnutí mala prizvať a do 
rozhodovacieho procesu zapojiť aj člena, 
ktorého vymenoval dotknutý členský štát a 
ktorý zastupuje svoj vnútroštátny orgán pre 
riešenie krízových situácií. Pri rokovaní o 
riešení krízovej situácie cezhraničnej 
skupiny by rada na svoje výkonné 
zasadnutie mala prizvať a do 
rozhodovacieho procesu zapojiť aj členov, 
ktorých vymenovali dotknuté domovské a 
všetky dotknuté hostiteľské členské štáty a 
ktorí zastupujú svoje dotknuté vnútroštátne 
orgány pre riešenie krízových situácií. 
Domovské a hostiteľské orgány by však na 
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rozhodovanie mali mať vyvážený vplyv, 
takže hostiteľské orgány by mali mať spolu 
jediný hlas. Na zasadnutia rady môžu byť 
prizvaní aj pozorovatelia vrátane zástupcu 
EMS a Euroskupiny.

rozhodovanie mali mať vyvážený vplyv, 
takže hostiteľské orgány by mali mať spolu 
jediný hlas. Na zasadnutia rady môžu byť 
prizvaní aj pozorovatelia vrátane zástupcu 
EMS, Euroskupiny a Európskeho 
parlamentu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

19 a) Zásada lojálnej spolupráce 
medzi inštitúciami Európskej únie je 
zakotvená v zmluvách, najmä v článku 13 
ods. 2 Zmluvy o Európskej únii.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Vnútroštátne orgány pre riešenie 
krízových situácií určené podľa smernice [] 
by v súvislosti so všetkými aspektmi 
týkajúcimi sa procesu rozhodovania o 
riešení krízových situácií mala nahradiť 
rada a prípadne Komisia. Vnútroštátne 
orgány pre riešenie krízových situácií 
určené podľa smernice [] by mali aj 
naďalej vykonávať činnosti spojené s 
plnením programu riešenia krízových 
situácií, ktorý prijala rada. V záujme 
zabezpečenia transparentnosti a 
demokratickej kontroly, ako aj ochrany 
práv inštitúcií Únie by sa rada mala 

(21) Vnútroštátne orgány pre riešenie 
krízových situácií určené podľa smernice [] 
by v súvislosti so všetkými aspektmi 
týkajúcimi sa procesu rozhodovania o 
riešení krízových situácií mala nahradiť 
rada a prípadne Komisia. Vnútroštátne 
orgány pre riešenie krízových situácií 
určené podľa smernice [] by mali aj 
naďalej vykonávať činnosti spojené s 
plnením programu riešenia krízových 
situácií, ktorý prijala rada. V záujme 
zabezpečenia transparentnosti a 
demokratickej kontroly, ako aj ochrany 
práv inštitúcií Únie by rada mala 
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zodpovedať Európskemu parlamentu a 
Rade za akékoľvek rozhodnutia prijaté na 
základe tohto návrhu. Z rovnakých 
dôvodov transparentnosti a demokratickej 
kontroly by národné parlamenty mali mať 
určité práva na získavanie informácií o 
činnostiach rady a na zapájanie sa do 
dialógu s radou.

predkladať Európskemu parlamentu 
a Rade ako inštitúciám, ktoré majú 
demokratickú legitimitu a zastupujú 
európskych občanov a členské štáty Únie, 
správu o akýchkoľvek rozhodnutiach 
prijatých na základe tohto návrhu.

Or. fr

Odôvodnenie

Na zosúladenie s odôvodnením 55 JMD, v ktorom sa uvádza, že ECB „musí zodpovedať 
za vykonávanie týchto úloh Európskemu parlamentu a Rade ministrov ako demokraticky 
legitímnym inštitúciám zastupujúcim európskych občanov a členské štáty“.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

21 a) V záujme zabezpečenia 
transparentnosti, zodpovednosti 
a demokratickej kontroly a vzhľadom 
na vplyv činností rady v oblasti riešenia 
krízových situácií na záujmy Únie ako 
celku, ako aj na celistvosť a integritu 
vnútorného trhu s finančnými službami 
vrátane ich prípadného vplyvu 
na štruktúry vnútroštátnych bankových 
systémov v rámci Únie by národné 
parlamenty mali mať určité práva 
na získavanie informácií o činnostiach 
rady a na zapájanie sa so dialógu s ňou.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

21 b) Na žiadosť národných parlamentov 
zúčastnených členských štátov by sa malo 
umožniť vypočutie zástupcu dozorného 
výboru rady, príslušnými výbormi 
dotknutých národných parlamentov, a to 
za účasti príslušného vnútroštátneho 
orgánu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Funkčné obdobie výkonného riaditeľa, 
zástupcu výkonného riaditeľa a členov rady 
vymenovaných Komisiou a ECB je päť 
rokov. S výhradou článku 53 ods. 6 nie je 
uvedené funkčné obdobie obnoviteľné.

2. Funkčné obdobie výkonného riaditeľa, 
zástupcu výkonného riaditeľa a členov rady 
vymenovaných Komisiou a ECB je päť 
rokov. S výhradou článku 52 ods. 6 nie je 
uvedené funkčné obdobie obnoviteľné.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) plenárne zasadnutie rady, na ktorom sa 
vykonávajú úlohy stanovené v článku 47;

a) plenárne zasadnutie rady, na ktorom sa 
vykonávajú úlohy stanovené v článku 46;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) výkonné zasadnutie rady, na ktorom sa 
vykonávajú úlohy stanovené v článku 51;

b) výkonné zasadnutie rady, na ktorom sa 
vykonávajú úlohy stanovené v článku 50;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) výkonný riaditeľ, ktorý vykonáva úlohy 
stanovené v článku 53.

c) výkonný riaditeľ, ktorý vykonáva úlohy 
stanovené v článku 52.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Rada každoročne predkladá Európskemu 
parlamentu, Rade, Komisii a Európskemu 
dvoru audítorov správu o vykonávaní úloh, 
ktorými bola poverená podľa tohto 
nariadenia.

2. Rada každoročne predkladá Európskemu 
parlamentu, Rade, Komisii, Európskemu 
dvoru audítorov a národným parlamentom 
zúčastnených členských štátov správu o 
vykonávaní úloh, ktorými bola poverená 
podľa tohto nariadenia.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Výkonný riaditeľ verejne prezentuje túto 
správu pred Európskym parlamentom a 
Radou.

.

3. Výkonný riaditeľ prezentuje túto správu 
pred Európskym parlamentom a Radou.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3 a. Národné parlamenty zúčastnených 
členských štátov môžu zaslať rade 
odôvodnené pripomienky k tejto správe.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Výkonný riaditeľ na požiadanie
uskutoční dôverné ústne rozhovory za 
zatvorenými dverami s predsedom a 
podpredsedami príslušného výboru 
Európskeho parlamentu, ak sú takéto 
rozhovory potrebné na vykonávanie 
právomocí Európskeho parlamentu podľa 
zmluvy. Medzi Európskym parlamentom a 
radou sa uzavrie dohoda o podrobných 
podmienkach organizovania takýchto 

7. Na žiadosť Európskeho parlamentu 
alebo na vlastnú žiadosť výkonný riaditeľ 
uskutoční dôverné ústne rozhovory za 
zatvorenými dverami s predsedom a 
podpredsedami príslušného výboru 
Európskeho parlamentu, ak sú takéto 
rozhovory potrebné na vykonávanie 
právomocí Európskeho parlamentu podľa 
zmluvy.
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rozhovorov, aby sa zabezpečila úplná 
dôvernosť v súlade s povinnosťami 
zachovania dôvernosti, ktoré má ECB ako 
príslušný orgán podľa príslušného práva 
Únie.

Or. fr

Odôvodnenie

Ustanovenia týkajúce sa dohody, ktorá sa má uzavrieť medzi EP a radou, boli preskupené 
do nového odseku 9 v článku 41.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Počas vyšetrovaní zo strany parlamentu
rada spolupracuje s parlamentom s 
prihliadnutím na ZFEÚ. Rada a Parlament 
uzavrú vhodné dojednania o praktických 
postupoch vykonávania demokratickej 
zodpovednosti a dohľadu nad plnením 
úloh, ktorými bola rada poverená týmto 
nariadením. Tieto dojednania sa vzťahujú 
okrem iného na prístup k informáciám, 
spoluprácu pri vyšetrovaniach a 
informovanie o výberovom konaní na 
miesto výkonného riaditeľa.

8. Počas vyšetrovaní zo strany Parlamentu
rada spolupracuje s Parlamentom
s prihliadnutím na ZFEÚ.

Or. fr

Odôvodnenie

Ustanovenia týkajúce sa dohody, ktorá sa má uzavrieť medzi EP a radou, boli preskupené 
do nového odseku 9 v článku 41.
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Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8 a. Európsky parlament a rada uzavrú 
vhodné dohody o praktických postupoch 
vykonávania demokratickej zodpovednosti 
a dohľadu nad plnením úloh, ktorými 
bola rada poverená týmto nariadením.
V týchto dohodách sa spresnia praktické 
postupy organizácie dôverných 
rozhovorov za zatvorenými dverami 
medzi radou a predsedom 
a podpredsedami príslušného gestorského 
výboru, aby sa zabezpečila úplná 
dôvernosť v súlade s povinnosťami 
zachovania dôvernosti, ktoré má ECB ako 
príslušný orgán podľa príslušného práva 
Únie.
Tieto dohody sa vzťahujú okrem iného aj 
na prístup k informáciám, na spoluprácu 
pri vyšetrovaniach a informovanie 
o výberovom konaní na miesto výkonného 
riaditeľa.

Or. fr

Odôvodnenie

Ustanovenia týkajúce sa dohody, ktorá sa má uzavrieť medzi EP a radou, boli preskupené 
do nového odseku 9 v článku 41.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Národný parlament zúčastneného 
členského štátu môže výkonného riaditeľa 
pozvať, aby sa spoločne so zástupcom 
vnútroštátneho orgánu pre riešenie 
krízových situácií zúčastnil na výmene 

2. Národný parlament zúčastneného 
členského štátu môže výkonného riaditeľa 
prizvať, aby sa spoločne so zástupcom 
vnútroštátneho orgánu pre riešenie 
krízových situácií zúčastnil na výmene 
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názorov v súvislosti s riešením krízových 
situácií úverových inštitúcií v danom 
členskom štáte.

názorov v súvislosti s riešením krízových 
situácií úverových inštitúcií v danom 
členskom štáte.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členovia rady uvedení v článku 40 ods. 
2 konajú nezávisle a objektívne v záujme 
Únie ako celku a nevyhľadávajú ani 
neprijímajú pokyny od inštitúcií či orgánov 
Únie, od žiadnej vlády členského štátu ani 
od iného verejného či súkromného 
subjektu.

2. Členovia rady uvedení v článku 39 ods. 
1 konajú nezávisle a objektívne v záujme 
Únie ako celku a nevyhľadávajú ani 
neprijímajú pokyny od inštitúcií či orgánov 
Únie, od žiadnej vlády členského štátu ani 
od iného verejného či súkromného 
subjektu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Účasť na plenárnych zasadnutiach Zvolanie plenárnych zasadnutí rady 
a účasť na nich

Na plenárnych zasadnutiach sa zúčastňujú 
všetci členovia rady.

1. Plenárne zasadnutia rady zvoláva 
výkonný riaditeľ.
2. Riadne plenárne zasadnutia rady sa 
uskutočnia aspoň dvakrát za rok. 
Zasadnutia rady sa okrem toho 
uskutočňujú z iniciatívy výkonného 
riaditeľa, na žiadosť Komisie alebo na 
žiadosť aspoň jednej tretiny jej členov.
3. Na plenárnych zasadnutiach sa 
zúčastňujú všetci členovia rady.
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4. Rada na svoje plenárne zasadnutia 
môže ad hoc prizývať pozorovateľov.
5. Rada zabezpečuje sekretariát 
plenárneho zasadnutia rady.

(Súvisí s pozmeňujúcim návrhom k článku 47.)

Or. fr

Odôvodnenie

Zlúčením článkov 45 a 47 sa zabezpečí lepšia zrozumiteľnosť spôsobov zvolania plenárnych 
zasadnutí rady a účasti na nich a umožní sa harmonizovať štruktúru nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) do 30. novembra každý rok prijíma na 
základe návrhu predloženého výkonným 
riaditeľom ročný pracovný program rady 
na nasledujúci rok v súlade s článkom 49 
ods. 1 a na informačné účely ho postupuje 
Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a
Európskej centrálnej banke;

a) do 30. novembra každý rok prijíma na 
základe návrhu predloženého výkonným 
riaditeľom ročný pracovný program rady 
na nasledujúci rok a na informačné účely 
ho postupuje Európskemu parlamentu, 
Rade, Komisii, Európskej centrálnej banke 
a národným parlamentom;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) prijíma ročný rozpočet rady v súlade s 
článkom 59 ods. 2;

b) prijíma ročný rozpočet rady v súlade s 
článkom 58 ods. 2;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) prijíma výročnú správu o činnostiach 
rady uvedených v článku 42. V tejto správe 
sa uvádzajú podrobné vysvetlivky k 
plneniu rozpočtu;

d) prijíma výročnú správu o činnostiach 
rady uvedených v článku 41. V tejto správe 
sa uvádzajú podrobné vysvetlivky k 
plneniu rozpočtu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 47 vypúšťa sa
Plenárne zasadnutie rady
1. Plenárne zasadnutia rady zvoláva 
výkonný riaditeľ.
2. Riadne plenárne zasadnutia rady sa 
uskutočnia aspoň dvakrát za rok. 
Zasadnutia rady sa okrem toho 
uskutočňujú z iniciatívy výkonného 
riaditeľa, na žiadosť Komisie alebo na 
žiadosť aspoň jednej tretiny jej členov.
3. Rada na svoje plenárne zasadnutia 
môže ad hoc prizývať pozorovateľov.
4. Rada zabezpečuje sekretariát 
plenárneho zasadnutia rady.

(Súvisí s pozmeňujúcim návrhom k článku 45.)

Or. fr



PE519.819v01-00 18/26 PA\1004903SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 48 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozhodovací proces Rozhodovanie

Or. fr

Odôvodnenie

Rovnaký názov by sa mal použiť v prípade článkov 48 a 51, keďže sa oba týkajú 
rozhodovania.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Rada na svojich plenárnych 
zasadnutiach prijíma rozhodnutia 
jednoduchou väčšinou svojich členov. 
Rozhodnutia uvedené v článku 47 ods. 1 
písm. c) sa však prijímajú dvojtretinovou 
väčšinou jej členov.

1. Rada na svojich plenárnych 
zasadnutiach prijíma rozhodnutia 
jednoduchou väčšinou svojich členov. 
Rozhodnutia uvedené v článku 46 ods. 1 
písm. c) sa však prijímajú dvojtretinovou 
väčšinou jej členov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 49 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Účasť na výkonných zasadnutiach Zvolanie výkonných zasadnutí rady 
a účasť na nich

Or. fr
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Odôvodnenie

Rovnaký názov by sa mal použiť v prípade zvolania plenárnych a výkonných zasadnutí 
a účasti na nich.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. Výkonné zasadnutia rady sa 
uskutočňujú z iniciatívy výkonného 
riaditeľa alebo na žiadosť dvoch jej 
členov. Výkonný riaditeľ predsedá 
výkonným zasadnutiam.
Rada môže na svoje výkonné zasadnutia 
ad hoc prizývať pozorovateľov.

(Súvisí s pozmeňujúcimi návrhmi k článku 50 ods. 4 a k článku 51 ods. 4 druhý pododsek.)

Or. fr

Odôvodnenie

Cieľom PN je spresniť spôsoby zvolania výkonných zasadnutí rady, ktoré boli pôvodne 
stanovené v rôznych článkoch a zahrňovali rôzne ustanovenia.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S výhradou odsekov 2 a 3 sa na 
výkonných zasadnutiach rady zúčastňujú 
členovia rady uvedení v článku 40 ods. 1 
písm. a) až d).

1. S výhradou odsekov 2 a 3 sa na 
výkonných zasadnutiach rady zúčastňujú 
členovia rady uvedení v článku 39 ods. 1 
písm. a) až d).

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri rokovaní o subjekte uvedenom v 
článku 2 alebo o skupine subjektov 
usadenej len v jednom zúčastnenom 
členskom štáte sa na rokovaniach a 
rozhodovacom procese v súlade s článkom 
52 ods. 1 a 3 zúčastňuje aj člen 
vymenovaný daným členským štátom.

2. Pri rokovaní o subjekte uvedenom v 
článku 2 alebo o skupine subjektov 
usadenej len v jednom zúčastnenom 
členskom štáte sa na rokovaniach a 
rozhodovacom procese v súlade s článkom 
51 ods. 1 a 3 zúčastňuje aj člen 
vymenovaný daným členským štátom.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pri rokovaní o cezhraničnej skupine sa 
na rokovaniach a rozhodovacom procese v 
súlade s článkom 52 ods. 2 a 3 zúčastňuje 
člen vymenovaný členským štátom, v 
ktorom sa nachádza orgán pre riešenie 
krízových situácií na úrovni skupiny, ako 
aj členovia vymenovaní členskými štátmi, 
v ktorých je usadená dcérska spoločnosť 
alebo subjekt, ktoré podliehajú dohľadu na 
konsolidovanom základe.

3. Pri rokovaní o cezhraničnej skupine sa 
na rokovaniach a rozhodovacom procese v 
súlade s článkom 51 ods. 2 a 3 zúčastňuje 
člen vymenovaný členským štátom, v 
ktorom sa nachádza orgán pre riešenie 
krízových situácií na úrovni skupiny, ako 
aj členovia vymenovaní členskými štátmi, 
v ktorých je usadená dcérska spoločnosť 
alebo subjekt, ktoré podliehajú dohľadu na 
konsolidovanom základe.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výkonné zasadnutia rady sa uskutočňujú 4. Výkonné zasadnutia rady sa uskutočňujú 
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z iniciatívy výkonného riaditeľa alebo na 
žiadosť jej členov.

z iniciatívy výkonného riaditeľa alebo na 
žiadosť dvoch jej členov.

(Súvisí s pozmeňujúcimi návrhmi k článku 49 ods. -1 a k článku 51 ods. 4 druhý pododsek.)

Or. fr

Odôvodnenie

Súvisí s novým článkom 49 odsek – 1 (nový).

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Rada na svojom plenárnom zasadnutí 
prijme rokovací poriadok na svoje 
výkonné zasadnutia.

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Prijatie vnútorného poriadku rady sa už stanovuje v článku 46 ods. 1 písm. h).

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri rokovaní o cezhraničnej skupine 
Rada na svojich výkonných zasadnutiach 
prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou 
svojich zúčastnených členov. Členovia 
rady uvedení v článku 40 ods. 2 a člen 
vymenovaný členským štátom, v ktorom sa 
nachádza orgán pre riešenie krízových 
situácií na úrovni skupiny, majú každý 
jeden hlas. Hlas každého iného 
zúčastneného člena zodpovedá podielu 
jedného hlasu a počtu vnútroštátnych 
orgánov pre riešenie krízových situácií v 

2. Pri rokovaní o cezhraničnej skupine 
rada na svojich výkonných zasadnutiach 
prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou 
svojich zúčastnených členov. Členovia 
rady uvedení v článku 39 ods. 2 a člen 
vymenovaný členským štátom, v ktorom sa 
nachádza orgán pre riešenie krízových 
situácií na úrovni skupiny, majú každý 
jeden hlas. Hlas každého iného 
zúčastneného člena zodpovedá podielu 
jedného hlasu a počtu vnútroštátnych 
orgánov pre riešenie krízových situácií v 
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členských štátoch, v ktorých je usadená 
dcérska spoločnosť alebo subjekt, ktorý 
podlieha dohľadu na konsolidovanom 
základe. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas 
výkonného riaditeľa.

členských štátoch, v ktorých je usadená 
dcérska spoločnosť alebo subjekt, ktorý 
podlieha dohľadu na konsolidovanom 
základe. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas 
výkonného riaditeľa.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rada na svojom výkonnom zasadnutí 
prijme a zverejní rokovací poriadok na 
svoje výkonné zasadnutia.

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Prijatie vnútorného poriadku rady sa už stanovuje v článku 46 ods. 1 písm. h).

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výkonné zasadnutia rady zvoláva výkonný 
riaditeľ z vlastnej iniciatívy alebo na 
žiadosť dvoch členov a týmto zasadnutiam 
aj predsedá. Rada na svoje výkonné 
zasadnutia môže ad hoc prizývať 
pozorovateľov.

vypúšťa sa

(Súvisí s pozmeňujúcimi návrhmi k článku 49 ods. -1 a článku 50 ods. 4.)

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) plnenie rozpočtu rady v súlade s 
článkom 59 ods. 3;

d) plnenie rozpočtu rady v súlade s 
článkom 58 ods. 3;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Po vypočutí rady na jej plenárnom 
zasadnutí Komisia navrhuje Rade zoznam 
kandidátov na vymenovanie výkonného 
riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa. 
Po vypočutí Európskeho parlamentu Rada 
vymenuje výkonného riaditeľa a zástupcu 
výkonného riaditeľa.

5. Po vypočutí rady na jej plenárnom 
zasadnutí Komisia navrhuje Rade zoznam 
kandidátov na vymenovanie výkonného 
riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa. 
Po udelení súhlasu Európskeho
parlamentu s týmto zoznamom Rada 
vymenuje výkonného riaditeľa a zástupcu 
výkonného riaditeľa.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Odchylne od článku 40 ods. 2 je funkčné 
obdobie prvého zástupcu výkonného 
riaditeľa vymenovaného po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia tri roky; toto 
funkčné obdobie možno obnoviť raz na 
obdobie piatich rokov. Výkonný riaditeľ a 
zástupca výkonného riaditeľa ostávajú vo 
funkcii až do vymenovania svojich 

6. Odchylne od článku 39 ods. 2 je funkčné 
obdobie prvého zástupcu výkonného 
riaditeľa vymenovaného po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia tri roky; toto 
funkčné obdobie možno obnoviť raz na 
obdobie piatich rokov. Výkonný riaditeľ a 
zástupca výkonného riaditeľa ostávajú vo 
funkcii až do vymenovania svojich 
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nástupcov. nástupcov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Výkonný riaditeľ ani zástupca 
výkonného riaditeľa, ktorých funkčné 
obdobie sa predĺžilo, sa na konci 
celkového obdobia nesmú zúčastniť na 
inom výberovom konaní na rovnaké 
miesto.

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Trvanie mandátu riaditeľa a výkonného riaditeľa je stanovené v článku 39 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Ak už výkonný riaditeľ alebo zástupca 
výkonného riaditeľa nespĺňajú podmienky 
potrebné na plnenie svojich povinností 
alebo boli uznaní vinnými zo závažného 
pochybenia, môže Rada na návrh Komisie 
a po vypočutí Európskeho parlamentu 
odvolať výkonného riaditeľa alebo 
zástupcu výkonného riaditeľa z funkcie.

8. Ak už výkonný riaditeľ alebo zástupca 
výkonného riaditeľa nespĺňajú podmienky 
potrebné na plnenie svojich povinností 
alebo boli uznaní vinnými zo závažného 
pochybenia, môže Rada na návrh Komisie 
a po udelení súhlasu Európskeho 
parlamentu odvolať výkonného riaditeľa 
alebo zástupcu výkonného riaditeľa z 
funkcie.

Or. fr



PA\1004903SK.doc 25/26 PE519.819v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Rada do 31. marca každého roka na 
svojom výkonnom zasadnutí poskytne 
Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a
Dvoru audítorov predbežnú účtovnú 
závierku rady za predošlý rozpočtový rok.

3. Rada do 31. marca každého roka na 
svojom výkonnom zasadnutí poskytne 
Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, 
Dvoru audítorov a národným 
parlamentom predbežnú účtovnú závierku 
rady za predošlý rozpočtový rok.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Výkonný riaditeľ do 1. júla každého 
nasledujúceho rozpočtového roka posiela 
konečnú účtovnú závierku Európskemu 
parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru 
audítorov.

Výkonný riaditeľ do 1. júla každého 
nasledujúceho rozpočtového roka posiela 
konečnú účtovnú závierku Európskemu 
parlamentu, Rade, Komisii, Dvoru 
audítorov a národným parlamentom.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 87 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) dovtedy, kým výkonný riaditeľ 
neprevezme svoju funkciu po vymenovaní 
Radou v súlade s článkom 53, môže 
Komisia určiť úradníka Komisie, ktorý vo 
funkcii dočasného výkonného riaditeľa 
vykonáva úlohy pridelené výkonnému 

a) dovtedy, kým výkonný riaditeľ 
neprevezme svoju funkciu po vymenovaní 
Radou v súlade s článkom 52, môže 
Komisia určiť úradníka Komisie, ktorý vo 
funkcii dočasného výkonného riaditeľa 
vykonáva úlohy pridelené výkonnému 
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riaditeľovi; riaditeľovi;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 87 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) odchylne od článku 47 ods. 1 písm. i) a 
do prijatia rozhodnutia uvedeného v článku 
47 ods. 2 dočasný výkonný riaditeľ 
vykonáva právomoci menovacieho orgánu;

b) odchylne od článku 46 ods. 1 písm. i) a 
do prijatia rozhodnutia uvedeného v článku 
46 ods. 2 dočasný výkonný riaditeľ 
vykonáva právomoci menovacieho orgánu;

Or. fr


