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Pakeitimas 468
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucija užtikrina, kad nė vienas 
pagal 10 ar 11 straipsnį priimtas 
sprendimas jokiu būdu nedarytų 
neigiamos įtakos valstybių narių fiskalinei 
atsakomybei. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl neapibrėžtos valstybių narių fiskalinės atsakomybės koncepcijos galėtų kilti didelių 
diskusijų dėl jos išaiškinimo, kurios faktiškai sutrikdytų EVPRI veiklą sprendžiant galimus 
nesutarimus (pvz., dėl finansinių reikalavimų tarpvalstybinėms grupėms, ir apskritai 2 
ramsčio reikalavimų, nustatymo). 

Pakeitimas 469
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucija užtikrina, kad nė vienas pagal 
10 ar 11 straipsnį priimtas sprendimas 
jokiu būdu nedarytų neigiamos įtakos 
valstybių narių fiskalinei atsakomybei. 

1. Institucija užtikrina, kad nė vienas pagal 
10 ar 11 straipsnį priimtas sprendimas 
jokiu būdu nedarytų neigiamos įtakos 
valstybių narių fiskalinei atsakomybei. 
Atitinkamame Institucijos sprendime 
nurodoma, kad nedaroma poveikio 
fiskalinei atsakomybei.

Or. en

Pagrindimas

EVPRI veikla jokiomis aplinkybėmis neturi daryti įtakos valstybės narės fiskalinei 
atsakomybei. Pasiūlyto pakeitimo tikslas yra sustiprinti šį principą. Prieš įtraukdama tokią 
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sąlygą į EVPRI sprendimą Institucija kiekvieną kartą apsvarsto ir išanalizuoja, ar jos 
sprendimu nedaromas poveikis valstybės narės fiskalinei atsakomybei. 

Pakeitimas 470
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucija užtikrina, kad nė vienas pagal 
10 ar 11 straipsnį priimtas sprendimas 
jokiu būdu nedarytų neigiamos įtakos 
valstybių narių fiskalinei atsakomybei. 

1. Institucija užtikrina, kad, atsižvelgiant į 
cikliškumą, būtų internalizuojamos 
finansų sistemos išlaidos ir kad nė vienas 
pagal 10 ar 11 straipsnį priimtas 
sprendimas jokiu būdu nedarytų neigiamos 
įtakos valstybių narių fiskalinei 
atsakomybei. 

Or. en

Pakeitimas 471
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucija užtikrina, kad nė vienas pagal 
10 ar 11 straipsnį priimtas sprendimas 
jokiu būdu nedarytų neigiamos įtakos 
valstybių narių fiskalinei atsakomybei. 

1. Institucija užtikrina, kad nė vienas pagal 
10 ar 11 straipsnį priimtas sprendimas 
tiesiogiai nedarytų didelės neigiamos 
įtakos valstybių narių fiskalinei 
atsakomybei. 

Or. en
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Pakeitimas 472
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucija užtikrina, kad nė vienas pagal 
10 ar 11 straipsnį priimtas sprendimas 
jokiu būdu nedarytų neigiamos įtakos 
valstybių narių fiskalinei atsakomybei. 

1. Institucija užtikrina, kad nė vienas pagal 
10 ar 11 straipsnį priimtas sprendimas 
tiesiogiai nedarytų neigiamos įtakos 
valstybių narių fiskalinei atsakomybei 

Or. en

Pagrindimas

Institucijai turėtų būti suteikti privalomi įgaliojimai „spręsti nacionalinių priežiūros 
institucijų nesutarimus“ ir „priimti sprendimus kritiniais atvejais“. Valstybėms narėms skirta 
apsaugos sąlyga, susijusi su Institucijos sprendimais, turėtų būti ribota ir paprastai taikoma 
pagal „laikykis arba paaiškink“ (angl. „comply or explain“) taisyklę. Apsaugos sąlygos 
neturėtų tapti galima spraga. 

Pakeitimas 473
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucija užtikrina, kad nė vienas pagal 
10 ar 11 straipsnį priimtas sprendimas 
jokiu būdu nedarytų neigiamos įtakos 
valstybių narių fiskalinei atsakomybei. 

1. Institucija užtikrina, kad nė vienas pagal 
10 ar 11 straipsnį priimtas sprendimas 
tiesiogiai nedarytų neigiamos įtakos 
valstybių narių fiskalinei atsakomybei. 

Or. en

Pagrindimas

Dėl neapibrėžtos valstybių narių fiskalinės atsakomybės koncepcijos galėtų kilti didelių 
diskusijų dėl jos išaiškinimo, kurios faktiškai sutrikdytų EVPRI veiklą sprendžiant galimus 
nesutarimus (pvz., dėl finansinių reikalavimų tarpvalstybinėms grupėms, ir apskritai 2 
ramsčio reikalavimų, nustatymo).
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Pakeitimas 474
Marta Andreasen

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucija užtikrina, kad nė vienas pagal 
10 ar 11 straipsnį priimtas sprendimas 
jokiu būdu nedarytų neigiamos įtakos 
valstybių narių fiskalinei atsakomybei. 

1. Institucija užtikrina, kad nė vienas pagal 
10 ar 11 straipsnį priimtas sprendimas nei 
tiesiogiai, nei netiesiogiai nedarytų 
neigiamos įtakos valstybių narių fiskalinei 
atsakomybei. 

Or. en

Pagrindimas

Institucijos veiksmai neturėtų kelti pavojaus valstybių narių fiskaliniam savarankiškumui. 

Pakeitimas 475
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucija užtikrina, kad nė vienas pagal 
10 ar 11 straipsnį priimtas sprendimas 
jokiu būdu nedarytų neigiamos įtakos 
valstybių narių fiskalinei atsakomybei. 

1. Institucija užtikrina, kad nė vienas pagal 
10 straipsnį priimtas sprendimas jokiu 
būdu nedarytų neigiamos įtakos valstybių 
narių fiskalinei atsakomybei. 

Or. en

Pagrindimas

Jei siekiama, kad 23 straipsnis atitiktų kai kurių valstybių narių specifines sąlygas, jis turėtų 
būti taikomas tik kritinės padėties atvejais priimtiems sprendimams, kaip apibrėžta 
10 straipsnyje, t. y. kai valstybės narės gali imtis veiksmų galbūt naudodamos viešąsias lėšas. 
11 straipsnis neturėtų būti įtraukiamas, nes nuostata dėl nesutarimų sprendimo būtų taikoma 
tik įprastomis aplinkybėmis, einamosios priežiūros metu. 



AM\809655LT.doc 7/86 PE439.931v01-00

LT

Pakeitimas 476
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu valstybė narė mano, kad pagal 11 
straipsnį priimtas sprendimas daro 
neigiamą įtaką jos fiskalinei atsakomybei, 
ji gali per mėnesį nuo pranešimo apie 
Institucijos sprendimą kompetentingai 
institucijai pranešti Institucijai ir 
Komisijai, kad kompetentinga institucija 
sprendimo neįgyvendins.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei siekiama, kad 23 straipsnis atitiktų kai kurių valstybių narių specifines sąlygas, jis turėtų 
būti taikomas tik kritinės padėties atvejais priimtiems sprendimams, kaip apibrėžta 
10 straipsnyje, t. y. kai valstybės narės gali imtis veiksmų galbūt naudodamos viešąsias lėšas. 
11 straipsnis neturėtų būti įtraukiamas, nes nuostata dėl nesutarimų sprendimo būtų taikoma 
tik įprastomis aplinkybėmis, einamosios priežiūros metu.

Pakeitimas 477
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu valstybė narė mano, kad pagal 11 
straipsnį priimtas sprendimas daro 
neigiamą įtaką jos fiskalinei atsakomybei, 
ji gali per mėnesį nuo pranešimo apie 
Institucijos sprendimą kompetentingai 
institucijai pranešti Institucijai ir 
Komisijai, kad kompetentinga institucija 
sprendimo neįgyvendins. 

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Dėl neapibrėžtos valstybių narių fiskalinės atsakomybės koncepcijos galėtų kilti didelių 
diskusijų dėl jos išaiškinimo, kurios faktiškai sutrikdytų EVPRI veiklą sprendžiant galimus 
nesutarimus (pvz., dėl finansinių reikalavimų tarpvalstybinėms grupėms, ir apskritai 2 
ramsčio reikalavimų, nustatymo).

Pakeitimas 478
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu valstybė narė mano, kad pagal 11 
straipsnį priimtas sprendimas daro 
neigiamą įtaką jos fiskalinei atsakomybei, 
ji gali per mėnesį nuo pranešimo apie 
Institucijos sprendimą kompetentingai 
institucijai pranešti Institucijai ir
Komisijai, kad kompetentinga institucija 
sprendimo neįgyvendins.

2. Jeigu valstybė narė nepritaria pagal 11 
straipsnį priimtam sprendimui, nes jis daro 
neigiamą įtaką jos fiskalinei atsakomybei, 
ji per mėnesį nuo pranešimo apie 
Institucijos sprendimą kompetentingai 
institucijai praneša Institucijai, Komisijai 
ir Europos Parlamentui, kad 
kompetentinga institucija sprendimo 
neįgyvendins. 

Or. en

Pakeitimas 479
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu valstybė narė mano, kad pagal 11 
straipsnį priimtas sprendimas daro 
neigiamą įtaką jos fiskalinei atsakomybei, 
ji gali per mėnesį nuo pranešimo apie 
Institucijos sprendimą kompetentingai 
institucijai pranešti Institucijai ir Komisijai, 
kad kompetentinga institucija sprendimo 
neįgyvendins.

2. Jeigu valstybė narė mano, kad pagal 11 
straipsnį priimtas sprendimas daro 
neigiamą įtaką jos fiskalinei atsakomybei, 
ji gali per dešimt darbo dienų nuo 
pranešimo apie Institucijos sprendimą 
kompetentingai institucijai pranešti 
Institucijai ir Komisijai, kad kompetentinga 
institucija sprendimo neįgyvendins. 

Or. en
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Pagrindimas

Dėl neapibrėžtos valstybių narių fiskalinės atsakomybės koncepcijos galėtų kilti didelių 
diskusijų dėl jos išaiškinimo, kurios faktiškai sutrikdytų EVPRI veiklą sprendžiant galimus 
nesutarimus (pvz., dėl finansinių reikalavimų tarpvalstybinėms grupėms, ir apskritai 2 
ramsčio reikalavimų, nustatymo).

Pakeitimas 480
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu valstybė narė mano, kad pagal 11 
straipsnį priimtas sprendimas daro 
neigiamą įtaką jos fiskalinei atsakomybei, 
ji gali per mėnesį nuo pranešimo apie 
Institucijos sprendimą kompetentingai 
institucijai pranešti Institucijai ir Komisijai, 
kad kompetentinga institucija sprendimo 
neįgyvendins. 

2. Jeigu valstybė narė mano, kad pagal 11 
straipsnį priimtas sprendimas daro 
neigiamą įtaką jos fiskalinei atsakomybei, 
ji gali per dešimt darbo dienų nuo 
pranešimo apie Institucijos sprendimą 
kompetentingai institucijai pranešti 
Institucijai ir Komisijai, kad kompetentinga 
institucija sprendimo neįgyvendins. 

Or. en

Pakeitimas 481
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu valstybė narė mano, kad pagal 11 
straipsnį priimtas sprendimas daro 
neigiamą įtaką jos fiskalinei atsakomybei, 
ji gali per mėnesį nuo pranešimo apie 
Institucijos sprendimą kompetentingai 
institucijai pranešti Institucijai ir Komisijai, 
kad kompetentinga institucija sprendimo 
neįgyvendins. 

2. Jeigu valstybė narė mano, kad pagal 11 
straipsnį priimtas sprendimas daro 
neigiamą įtaką jos fiskalinei atsakomybei, 
ji gali per dvidešimt darbo dienų nuo 
pranešimo apie Institucijos sprendimą 
kompetentingai institucijai pranešti 
Institucijai ir Komisijai, kad kompetentinga 
institucija sprendimo neįgyvendins. 

Or. en
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Pakeitimas 482
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė savo pranešime pagrindžia 
tokį sprendimą ir aiškiai parodo, kaip 
sprendimas pažeidžia jos fiskalinę 
atsakomybę.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei siekiama, kad 23 straipsnis atitiktų kai kurių valstybių narių specifines sąlygas, jis turėtų 
būti taikomas tik kritinės padėties atvejais priimtiems sprendimams, kaip apibrėžta 
10 straipsnyje, t. y. kai valstybės narės gali imtis veiksmų galbūt naudodamos viešąsias lėšas. 
11 straipsnis neturėtų būti įtraukiamas, nes nuostata dėl nesutarimų sprendimo būtų taikoma 
tik įprastomis aplinkybėmis, einamosios priežiūros metu.

Pakeitimas 483
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė savo pranešime pagrindžia 
tokį sprendimą ir aiškiai parodo, kaip 
sprendimas pažeidžia jos fiskalinę 
atsakomybę.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl neapibrėžtos valstybių narių fiskalinės atsakomybės koncepcijos galėtų kilti didelių 
diskusijų dėl jos išaiškinimo, kurios faktiškai sutrikdytų EVPRI veiklą sprendžiant galimus 
nesutarimus (pvz., dėl finansinių reikalavimų tarpvalstybinėms grupėms, ir apskritai 2 
ramsčio reikalavimų, nustatymo).
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Pakeitimas 484
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė savo pranešime pagrindžia 
tokį sprendimą ir aiškiai parodo, kaip
sprendimas pažeidžia jos fiskalinę 
atsakomybę. 

Valstybė narė savo pranešime pagrindžia 
tokį sprendimą ir pateikia poveikio 
vertinimą nurodydamos, kiek sprendimas 
pažeidžia jos fiskalinę atsakomybę. 

Or. en

Pagrindimas

Dėl neapibrėžtos valstybių narių fiskalinės atsakomybės koncepcijos galėtų kilti didelių 
diskusijų dėl jos išaiškinimo, kurios faktiškai sutrikdytų EVPRI veiklą sprendžiant galimus 
nesutarimus (pvz., dėl finansinių reikalavimų tarpvalstybinėms grupėms, ir apskritai 2 
ramsčio reikalavimų, nustatymo).

Pakeitimas 485
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė savo pranešime pagrindžia 
tokį sprendimą ir aiškiai parodo, kaip
sprendimas pažeidžia jos fiskalinę 
atsakomybę. 

Valstybė narė savo pranešime pagrindžia 
tokį sprendimą ir pateikia poveikio 
vertinimą nurodydamos, kiek sprendimas 
pažeidžia jos fiskalinę atsakomybę. 

Or. en
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Pakeitimas 486
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė savo pranešime pagrindžia 
tokį sprendimą ir aiškiai parodo, kaip
sprendimas pažeidžia jos fiskalinę 
atsakomybę. 

Valstybė narė savo pranešime pagrindžia 
tokį sprendimą ir pateikia poveikio 
vertinimą nurodydamos, kiek sprendimas 
pažeidžia jos fiskalinę atsakomybę. 

Or. en

Pagrindimas

Institucijai turėtų būti suteikti privalomi įgaliojimai „spręsti nacionalinių priežiūros 
institucijų nesutarimus“ ir „priimti sprendimus kritiniais atvejais“. Valstybėms narėms skirta 
apsaugos sąlyga, susijusi su Institucijos sprendimais, turėtų būti ribota ir paprastai taikoma 
pagal „laikykis arba paaiškink“ (angl. „comply or explain“) taisyklę. Apsaugos sąlygos 
neturėtų tapti galima spraga. 

Pakeitimas 487
Marta Andreasen

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė savo pranešime pagrindžia 
tokį sprendimą ir aiškiai parodo, kaip 
sprendimas pažeidžia jos fiskalinę 
atsakomybę. 

Valstybė narė savo pranešime gali pagrįsti, 
kaip sprendimas pažeidžia jos fiskalinę 
atsakomybę. 

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės yra kompetentingos vertinti savo fiskalinę atsakomybę. 
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Pakeitimas 488
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokiu atveju Institucijos sprendimas 
laikinai sustabdomas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei siekiama, kad 23 straipsnis atitiktų kai kurių valstybių narių specifines sąlygas, jis turėtų 
būti taikomas tik kritinės padėties atvejais priimtiems sprendimams, kaip apibrėžta 
10 straipsnyje, t. y. kai valstybės narės gali imtis veiksmų galbūt naudodamos viešąsias lėšas. 
11 straipsnis neturėtų būti įtraukiamas, nes nuostata dėl nesutarimų sprendimo būtų taikoma 
tik įprastomis aplinkybėmis, einamosios priežiūros metu.

Pakeitimas 489
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokiu atveju Institucijos sprendimas 
laikinai sustabdomas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl neapibrėžtos valstybių narių fiskalinės atsakomybės koncepcijos galėtų kilti didelių 
diskusijų dėl jos išaiškinimo, kurios faktiškai sutrikdytų EVPRI veiklą sprendžiant galimus 
nesutarimus (pvz., dėl finansinių reikalavimų tarpvalstybinėms grupėms, ir apskritai 2 
ramsčio reikalavimų, nustatymo).
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Pakeitimas 490
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija per mėnesį nuo valstybės narės 
pranešimo gavimo dienos praneša 
valstybei narei, ar patvirtina savo 
sprendimą, ar jį pakeičia arba panaikina.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei siekiama, kad 23 straipsnis atitiktų kai kurių valstybių narių specifines sąlygas, jis turėtų 
būti taikomas tik kritinės padėties atvejais priimtiems sprendimams, kaip apibrėžta 
10 straipsnyje, t. y. kai valstybės narės gali imtis veiksmų galbūt naudodamos viešąsias lėšas. 
11 straipsnis neturėtų būti įtraukiamas, nes nuostata dėl nesutarimų sprendimo būtų taikoma 
tik įprastomis aplinkybėmis, einamosios priežiūros metu.

Pakeitimas 491
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija per mėnesį nuo valstybės narės 
pranešimo gavimo dienos praneša 
valstybei narei, ar patvirtina savo 
sprendimą, ar jį pakeičia arba panaikina.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl neapibrėžtos valstybių narių fiskalinės atsakomybės koncepcijos galėtų kilti didelių 
diskusijų dėl jos išaiškinimo, kurios faktiškai sutrikdytų EVPRI veiklą sprendžiant galimus 
nesutarimus (pvz., dėl finansinių reikalavimų tarpvalstybinėms grupėms, ir apskritai 2 
ramsčio reikalavimų, nustatymo).
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Pakeitimas 492
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Institucija patvirtina savo 
sprendimą, Taryba kvalifikuotąja balsų 
dauguma, kaip apibrėžta Sutarties 205 
straipsnyje, per du mėnesius nusprendžia, 
ar Institucijos sprendimas turėtų būti 
patvirtintas, ar panaikintas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl neapibrėžtos valstybių narių fiskalinės atsakomybės koncepcijos galėtų kilti didelių 
diskusijų dėl jos išaiškinimo, kurios faktiškai sutrikdytų EVPRI veiklą sprendžiant galimus 
nesutarimus (pvz., dėl finansinių reikalavimų tarpvalstybinėms grupėms, ir apskritai 2 
ramsčio reikalavimų, nustatymo).

Pakeitimas 493
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Institucija patvirtina savo 
sprendimą, Taryba kvalifikuotąja balsų 
dauguma, kaip apibrėžta Sutarties 205 
straipsnyje, per du mėnesius nusprendžia, 
ar Institucijos sprendimas turėtų būti 
patvirtintas, ar panaikintas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei siekiama, kad 23 straipsnis atitiktų kai kurių valstybių narių specifines sąlygas, jis turėtų 
būti taikomas tik kritinės padėties atvejais priimtiems sprendimams, kaip apibrėžta 
10 straipsnyje, t. y. kai valstybės narės gali imtis veiksmų galbūt naudodamos viešąsias lėšas. 
11 straipsnis neturėtų būti įtraukiamas, nes nuostata dėl nesutarimų sprendimo būtų taikoma 
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tik įprastomis aplinkybėmis, einamosios priežiūros metu.

Pakeitimas 494
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Institucija patvirtina savo sprendimą, 
Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, kaip 
apibrėžta Sutarties 205 straipsnyje, per du 
mėnesius nusprendžia, ar Institucijos 
sprendimas turėtų būti patvirtintas, ar 
panaikintas. 

Jeigu Institucija patvirtina savo sprendimą, 
Taryba balsavusių narių dauguma, 
viename savo posėdžių ne vėliau kaip per 
du mėnesius po to, kai Institucija 
informavo valstybę narę, kaip nurodyta 
pirmesnėje pastraipoje, priima sprendimą 
dėl to, ar Institucijos sprendimas turėtų būti 
patvirtintas. 

Or. en

Pakeitimas 495
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Institucija patvirtina savo sprendimą, 
Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, kaip 
apibrėžta Sutarties 205 straipsnyje, per du 
mėnesius nusprendžia, ar Institucijos 
sprendimas turėtų būti patvirtintas, ar 
panaikintas. 

Jeigu Institucija patvirtina savo sprendimą, 
Taryba kvalifikuotąja savo narių balsų 
dauguma, kaip apibrėžta Europos 
Sąjungos sutarties 16 straipsnio 4 dalyje 
ir Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo 
laikotarpio nuostatų, kuris pridedamas 
prie Europos Sąjungos sutarties ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 
3 straipsnyje, viename savo posėdžių ne 
vėliau kaip per du mėnesius po to, kai 
Institucija informavo valstybę narę, kaip 
nurodyta ankstesnėje pastraipoje, priima 
sprendimą dėl to, ar Institucijos 
sprendimas turėtų būti patvirtintas, ar 
panaikintas. 
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Or. en

Pagrindimas

Dėl neapibrėžtos valstybių narių fiskalinės atsakomybės koncepcijos galėtų kilti didelių 
diskusijų dėl jos išaiškinimo, kurios faktiškai sutrikdytų EVPRI veiklą sprendžiant galimus 
nesutarimus (pvz., dėl finansinių reikalavimų tarpvalstybinėms grupėms, ir apskritai 2 
ramsčio reikalavimų, nustatymo).

Pakeitimas 496
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Institucija patvirtina savo sprendimą, 
Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, kaip 
apibrėžta Sutarties 205 straipsnyje, per du 
mėnesius nusprendžia, ar Institucijos 
sprendimas turėtų būti patvirtintas, ar 
panaikintas.

Jeigu Institucija patvirtina savo sprendimą, 
Taryba kvalifikuotąja savo narių balsų 
dauguma, kaip apibrėžta Europos 
Sąjungos sutarties 16 straipsnio 4 dalyje 
ir Protokolo (Nr. 36) dėl pereinamojo 
laikotarpio nuostatų, kuris pridedamas 
prie Europos Sąjungos sutarties ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 
3 straipsnyje, posėdyje ne vėliau kaip per 
du mėnesius po to, kai Institucija 
informavo valstybę narę, kaip nurodyta 
4 pastraipoje, priima sprendimą dėl to, ar 
Institucijos sprendimas turėtų būti 
patvirtintas, ar panaikintas. 

Or. en

Pakeitimas 497
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Institucija patvirtina savo sprendimą, 
Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, kaip 

Jeigu Institucija patvirtina savo sprendimą, 
Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, kaip 
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apibrėžta Sutarties 205 straipsnyje, per du 
mėnesius nusprendžia, ar Institucijos 
sprendimas turėtų būti patvirtintas, ar 
panaikintas. 

apibrėžta Europos Sąjungos sutarties 
16 straipsnyje, per du mėnesius 
nusprendžia, ar Institucijos sprendimas 
turėtų būti patvirtintas. 

Or. en

Pakeitimas 498
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Institucija patvirtina savo sprendimą, 
Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, kaip 
apibrėžta Sutarties 205 straipsnyje, per du 
mėnesius nusprendžia, ar Institucijos 
sprendimas turėtų būti patvirtintas, ar 
panaikintas. 

Jeigu Institucija patvirtina savo sprendimą, 
Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, kaip 
apibrėžta Europos Sąjungos sutarties 
16 straipsnyje, per du mėnesius 
nusprendžia, ar Institucijos sprendimas 
turėtų būti patvirtintas. 

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis šio pakeitimo tikslas yra pašalinti neapibrėžtumą visais atvejais, kai Taryba per 
šį dviejų mėnesių laikotarpį nepriimtų jokio sprendimo. Tai, kad nesiimama veiksmų tokiu 
svarbiu klausimu kaip fiskalinė valstybės narės atsakomybė, neturi turėti kokių nors neigiamų 
pasekmių valstybei narei. Dėl to praėjus dviems mėnesiams, per kuriuos Taryba turėjo 
paskelbti savo sprendimą, siūloma užginčytą Institucijos sprendimą laikyti panaikintu. 

Pakeitimas 499
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Taryba nusprendžia patvirtinti 
Institucijos sprendimą arba nepriima 
sprendimo per du mėnesius, to sprendimo 
laikinas sustabdymas nedelsiant 

Išbraukta.
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nutraukiamas.

Or. en

Pagrindimas

Jei siekiama, kad 23 straipsnis atitiktų kai kurių valstybių narių specifines sąlygas, jis turėtų 
būti taikomas tik kritinės padėties atvejais priimtiems sprendimams, kaip apibrėžta 
10 straipsnyje, t. y. kai valstybės narės gali imtis veiksmų galbūt naudodamos viešąsias lėšas. 
11 straipsnis neturėtų būti įtraukiamas, nes nuostata dėl nesutarimų sprendimo būtų taikoma 
tik įprastomis aplinkybėmis, einamosios priežiūros metu.

Pakeitimas 500
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Taryba nusprendžia patvirtinti 
Institucijos sprendimą arba nepriima 
sprendimo per du mėnesius, to sprendimo 
laikinas sustabdymas nedelsiant 
nutraukiamas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl neapibrėžtos valstybių narių fiskalinės atsakomybės koncepcijos galėtų kilti didelių 
diskusijų dėl jos išaiškinimo, kurios faktiškai sutrikdytų EVPRI veiklą sprendžiant galimus 
nesutarimus (pvz., dėl finansinių reikalavimų tarpvalstybinėms grupėms, ir apskritai 2 
ramsčio reikalavimų, nustatymo).

Pakeitimas 501
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Taryba nusprendžia patvirtinti 
Institucijos sprendimą arba nepriima 

Jeigu Taryba nusprendžia patvirtinti 
Institucijos sprendimą arba nepriima 
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sprendimo per du mėnesius, to sprendimo 
laikinas sustabdymas nedelsiant 
nutraukiamas. 

sprendimo per du mėnesius, to sprendimo 
laikinas sustabdymas nedelsiant 
nutraukiamas. 

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis šio pakeitimo tikslas yra pašalinti neapibrėžtumą visais atvejais, kai Taryba per 
šį dviejų mėnesių laikotarpį nepriimtų jokio sprendimo. Tai, kad nesiimama veiksmų tokiu 
svarbiu klausimu kaip fiskalinė valstybės narės atsakomybė, neturi turėti kokių nors neigiamų 
pasekmių valstybei narei. Dėl to praėjus dviems mėnesiams, per kuriuos Taryba turėjo 
paskelbti savo sprendimą, siūloma užginčytą Institucijos sprendimą laikyti panaikintu. 

Pakeitimas 502
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Taryba nusprendžia patvirtinti
Institucijos sprendimą arba nepriima 
sprendimo per du mėnesius, to sprendimo 
laikinas sustabdymas nedelsiant 
nutraukiamas. 

Jeigu Taryba nusprendžia panaikinti
Institucijos sprendimą arba nepriima 
sprendimo per du mėnesius, to sprendimo 
laikinas sustabdymas nedelsiant 
panaikinamas. 

Or. en

Pakeitimas 503
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 6 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Taryba nepriima sprendimo per du 
mėnesius, sprendimas panaikinamas. 

Or. en
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Pagrindimas

Pagrindinis šio pakeitimo tikslas yra pašalinti neapibrėžtumą visais atvejais, kai Taryba per 
šį dviejų mėnesių laikotarpį nepriimtų jokio sprendimo. Tai, kad nesiimama veiksmų tokiu 
svarbiu klausimu kaip fiskalinė valstybės narės atsakomybė, neturi turėti kokių nors neigiamų 
pasekmių valstybei narei. Dėl to praėjus dviems mėnesiams, per kuriuos Taryba turėjo 
paskelbti savo sprendimą, siūloma užginčytą Institucijos sprendimą laikyti panaikintu. 

Pakeitimas 504
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu valstybė narė mano, kad pagal 10 
straipsnio 2 dalį priimtas sprendimas 
pažeidžia jos fiskalinę atsakomybę, ji gali 
per tris darbo dienas nuo pranešimo apie 
Institucijos sprendimą kompetentingai 
institucijai pranešti Institucijai, Komisijai 
ir Tarybai, kad kompetentinga institucija 
sprendimo neįgyvendins.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl neapibrėžtos valstybių narių fiskalinės atsakomybės koncepcijos galėtų kilti didelių 
diskusijų dėl jos išaiškinimo, kurios faktiškai sutrikdytų EVPRI veiklą sprendžiant galimus 
nesutarimus (pvz., dėl finansinių reikalavimų tarpvalstybinėms grupėms, ir apskritai 2 
ramsčio reikalavimų, nustatymo).

Pakeitimas 505
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu valstybė narė mano, kad pagal 10 
straipsnio 2 dalį priimtas sprendimas 
pažeidžia jos fiskalinę atsakomybę, ji gali 

3. Jeigu valstybė narė mano, kad pagal 10 
straipsnio 2 dalį priimtas sprendimas 
pažeidžia jos fiskalinę atsakomybę, ji gali 
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per tris darbo dienas nuo pranešimo apie 
Institucijos sprendimą kompetentingai 
institucijai pranešti Institucijai, Komisijai ir 
Tarybai, kad kompetentinga institucija 
sprendimo neįgyvendins. 

per dvi darbo dienas nuo pranešimo apie 
Institucijos sprendimą kompetentingai 
institucijai pranešti Institucijai, Komisijai ir 
Tarybai, kad kompetentinga institucija 
sprendimo neįgyvendins.

Or. en

Pagrindimas

Dėl neapibrėžtos valstybių narių fiskalinės atsakomybės koncepcijos galėtų kilti didelių 
diskusijų dėl jos išaiškinimo, kurios faktiškai sutrikdytų EVPRI veiklą sprendžiant galimus 
nesutarimus (pvz., dėl finansinių reikalavimų tarpvalstybinėms grupėms, ir apskritai 2 
ramsčio reikalavimų, nustatymo).

Pakeitimas 506
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė savo pranešime pagrindžia 
tokį sprendimą ir aiškiai parodo, kaip 
sprendimas pažeidžia jos fiskalinę 
atsakomybę. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl neapibrėžtos valstybių narių fiskalinės atsakomybės koncepcijos galėtų kilti didelių 
diskusijų dėl jos išaiškinimo, kurios faktiškai sutrikdytų EVPRI veiklą sprendžiant galimus 
nesutarimus (pvz., dėl finansinių reikalavimų tarpvalstybinėms grupėms, ir apskritai 2 
ramsčio reikalavimų, nustatymo).

Pakeitimas 507
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė savo pranešime pagrindžia 
tokį sprendimą ir aiškiai parodo, kaip 

Valstybė narė savo pranešime pagrindžia 
tokį sprendimą ir aiškiai parodo, kaip 
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sprendimas pažeidžia jos fiskalinę 
atsakomybę. 

sprendimas pažeidžia jos fiskalinę 
atsakomybę. Tokiu atveju Institucijos 
sprendimas laikinai sustabdomas.

Or. en

Pakeitimas 508
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija panaikina savo sprendimą arba 
tinkamai paaiškina, kodėl jį patvirtina. 

Or. en

Pagrindimas

Ši sąlyga pernelyg plati, todėl jos veikimas turi būti apribotas pagal „laikykis arba 
paaiškink“ taisyklę, ypač atsižvelgiant į Europos priežiūros institucijų nepriklausomybę. 

Pakeitimas 509
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, 
kaip apibrėžta Sutarties 205 straipsnyje, 
per dešimt darbo dienų nusprendžia, ar 
patvirtinti Institucijos sprendimą ar jį 
panaikinti.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl neapibrėžtos valstybių narių fiskalinės atsakomybės koncepcijos galėtų kilti didelių 
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diskusijų dėl jos išaiškinimo, kurios faktiškai sutrikdytų EVPRI veiklą sprendžiant galimus 
nesutarimus (pvz., dėl finansinių reikalavimų tarpvalstybinėms grupėms, ir apskritai 2 
ramsčio reikalavimų, nustatymo).

Pakeitimas 510
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, kaip 
apibrėžta Sutarties 205 straipsnyje, per 
dešimt darbo dienų nusprendžia, ar
patvirtinti Institucijos sprendimą ar jį 
panaikinti. 

Taryba kvalifikuotąja savo narių balsų 
dauguma, kaip apibrėžta Europos 
Sąjungos sutarties 16 straipsnio 4 dalyje 
ir Protokolo (Nr. 36) dėl pereinamojo 
laikotarpio nuostatų, kuris pridedamas 
prie Europos Sąjungos sutarties ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 
3 straipsnyje, viename savo posėdžių ne 
vėliau kaip per du mėnesius po to, kai 
Institucija informavo valstybę narę, kaip 
nurodyta ankstesnėje pastraipoje, priima 
sprendimą patvirtinti Institucijos 
sprendimą ar jį panaikinti. 

Or. en

Pagrindimas

Dėl neapibrėžtos valstybių narių fiskalinės atsakomybės koncepcijos galėtų kilti didelių 
diskusijų dėl jos išaiškinimo, kurios faktiškai sutrikdytų EVPRI veiklą sprendžiant galimus 
nesutarimus (pvz., dėl finansinių reikalavimų tarpvalstybinėms grupėms, ir apskritai 2 
ramsčio reikalavimų, nustatymo).

Pakeitimas 511
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, kaip 
apibrėžta Sutarties 205 straipsnyje, per 

Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, kaip 
apibrėžta Europos Sąjungos sutarties 
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dešimt darbo dienų nusprendžia, ar 
patvirtinti Institucijos sprendimą ar jį 
panaikinti. 

16 straipsnyje, per dešimt darbo dienų 
nusprendžia, ar patvirtinti Institucijos 
sprendimą. 

Or. en

Pakeitimas 512
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, kaip 
apibrėžta Sutarties 205 straipsnyje, per 
dešimt darbo dienų nusprendžia, ar 
patvirtinti Institucijos sprendimą ar jį 
panaikinti. 

Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, kaip 
apibrėžta Europos Sąjungos sutarties 
16 straipsnyje, per dešimt darbo dienų 
nusprendžia, ar patvirtinti Institucijos 
sprendimą ar jį panaikinti. 

Or. en

Pakeitimas 513
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, kaip 
apibrėžta Sutarties 205 straipsnyje, per 
dešimt darbo dienų nusprendžia, ar 
patvirtinti Institucijos sprendimą ar jį 
panaikinti.

Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, kaip 
apibrėžta Sutarties 205 straipsnyje, per 
dešimt darbo dienų nusprendžia, ar 
panaikinti Institucijos sprendimą. 

Or. en

Pagrindimas

Sprendimai, priimami pagal 10 straipsnio 2 dalį, yra tikrai ypatingo pobūdžio, nes jie bus 
skelbiami „kritinės padėties“ atveju. Dėl šios priežasties, atsižvelgiant į aplinkybes ir EVPRI 
sprendimų profesionalumą, pagrįsta nustatyti griežtesnes tokių sprendimų panaikinimo 
taisykles. Reikėtų taip pat priminti, tokius sprendimai bus galima skelbti tik prieš tai 
paskelbus, jog „susidarė kritinė padėtis“. 
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Pakeitimas 514
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Taryba nepriima sprendimo per 
dešimt darbo dienų, laikoma, kad 
Institucijos sprendimas patvirtintas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši sąlyga pernelyg plati, todėl jos veikimas turi būti apribotas pagal „laikykis arba 
paaiškink“ taisyklę, ypač atsižvelgiant į Europos priežiūros institucijų nepriklausomybę. 

Pakeitimas 515
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Taryba nepriima sprendimo per 
dešimt darbo dienų, laikoma, kad 
Institucijos sprendimas patvirtintas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl neapibrėžtos valstybių narių fiskalinės atsakomybės koncepcijos galėtų kilti didelių 
diskusijų dėl jos išaiškinimo, kurios faktiškai sutrikdytų EVPRI veiklą sprendžiant galimus 
nesutarimus (pvz., dėl finansinių reikalavimų tarpvalstybinėms grupėms, ir apskritai 2 
ramsčio reikalavimų, nustatymo).
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Pakeitimas 516
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Taryba nepriima sprendimo per 
dešimt darbo dienų, laikoma, kad 
Institucijos sprendimas patvirtintas. 

Jeigu Taryba nepriima sprendimo per 
penkias darbo dienas, laikoma, kad 
Institucijos sprendimas patvirtintas. 

Or. en

Pagrindimas

Dėl neapibrėžtos valstybių narių fiskalinės atsakomybės koncepcijos galėtų kilti didelių 
diskusijų dėl jos išaiškinimo, kurios faktiškai sutrikdytų EVPRI veiklą sprendžiant galimus 
nesutarimus (pvz., dėl finansinių reikalavimų tarpvalstybinėms grupėms, ir apskritai 2 
ramsčio reikalavimų, nustatymo).

Pakeitimas 517
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Taryba nepriima sprendimo per 
dešimt darbo dienų, laikoma, kad 
Institucijos sprendimas patvirtintas. 

Jeigu Taryba nepriima sprendimo per 
dešimt darbo dienų, laikoma, kad 
Institucijos sprendimas panaikintas. 

Or. en

Pakeitimas 518
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš priimdama 9 straipsnio 6 dalyje, 
10 straipsnio 2 ir 3 dalyse bei 11 

1. Prieš priimdama šiame reglamente
numatytus sprendimus, Institucija praneša 
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straipsnio 3 ir 4 dalyse numatytus 
sprendimus, Institucija praneša adresatui 
apie ketinimą priimti sprendimą ir nustato 
terminą, per kurį adresatas gali pareikšti 
nuomonę šiuo klausimu, visiškai 
atsižvelgdama į to klausimo skubumą. 

adresatui apie ketinimą priimti sprendimą 
ir nustato terminą, per kurį adresatas gali 
pareikšti nuomonę šiuo klausimu, visiškai 
atsižvelgdama į to klausimo skubumą, 
sudėtingumą ir galimas pasekmes. 

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad nustatant terminą būtų atsižvelgiama ne tik į veiksmų skubumą, bet ir į 
sudėtingumą bei pasekmes.

Pakeitimas 519
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Sprendimai, kuriuos Institucija priima 
pagal 9, 10 ir 11 straipsnius, skelbiami 
viešai ir juose nurodoma susijusios 
kompetentingos institucijos ar finansų 
rinkų dalyvio tapatybė bei pagrindinis 
sprendimo turinys, atsižvelgiant į teisėtą
finansų rinkų dalyvių interesą apsaugoti 
savo verslo paslaptis. 

5. Sprendimai, kuriuos Institucija priima 
pagal 9, 10 ir 11 straipsnius, skelbiami 
viešai ir juose nurodoma susijusios 
kompetentingos institucijos ar finansų 
rinkų dalyvio tapatybė bei pagrindinis 
sprendimo turinys, nebent paskelbimas 
prieštarautų teisėtam finansų rinkų dalyvių 
interesui apsaugoti savo verslo paslaptis 
arba galėtų sukelti rimtą grėsmę visos 
Bendrijos finansų sistemos ar jos dalies 
stabilumui. 

Or. en
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Pakeitimas 520
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pirmininkas, kuris nebalsuoja; a) šeši valdybos nariai, įskaitant 
pirmininką; 

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir ECB, stebėtojų taryba turėtų turėti „nepriklausomų“, t. y. nesusijusių su nacionaline 
institucija, narių kvotą. 

Pakeitimas 521
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pirmininkas, kuris nebalsuoja; a) pirmininkas, kurio balsas yra lemiamas; 

Or. en

Pakeitimas 522
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) pirmininko pavaduotojas, kurio balsas 
yra lemiamas, kai jis pakeičia pirmininką;

Or. en
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Pakeitimas 523
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kiekvienos valstybės narės 
kompetentingos institucijos vadovas; Jeigu
valstybėje narėje daugiau negu viena 
kompetentinga institucija, institucijos 
susitaria, kad vienas iš jų vadovų joms 
atstovautų stebėtojų taryboje; 

b) kiekvienos valstybės narės 
kompetentingos institucijos vadovas. Jei 
teritorijoje, kurioje atitinkama valstybė 
narė privalo taikyti ES teisės aktus, yra
daugiau negu viena kompetentinga 
institucija, šių organizacijų vadovai 
prisijungia prie atstovų stebėtojų taryboje
ir tarpusavyje nusprendžia, kaip bus 
atstovaujama (pasidalija šį atstovavimą), 
įskaitant atvejus, kai balsuojama 
29 straipsnyje numatyta tvarka; 

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad būtų atsižvelgta į tai, jog tam tikrose valstybėse narėse yra daugiau nei viena 
nacionalinė institucija, atsakinga už sektorių. Tokiu atveju būtina nustatyti tvarką, kuri 
sudarytų sąlygas tinkamiausios nacionalinės priežiūros institucijos vadovui balsuoti. 

Pakeitimas 524
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) du Vertybinių popierių ir rinkų
suinteresuotųjų šalių grupės atstovai, 
kurie nebalsuoja. Ne daugiau nei vienas 
jų turi būti profesionalių rinkos dalyvių 
arba jų darbuotojų atstovas. 

Or. en
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Pakeitimas 525
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama 11 straipsnio tikslų, stebėtojų 
taryba suformuoja grupę nesutarimų 
sprendimui palengvinti, kurią sudaro 
pirmininkas ir du jos nariai, kurie nėra 
nesutariančių kompetentingų institucijų 
atstovai. 

2. Siekdama 11 straipsnio tikslų, stebėtojų 
taryba suformuoja nepriklausomą grupę 
nesutarimų sprendimui palengvinti, kurią 
sudaro pirmininkas ir keturi stebėtojų 
tarybos nariai. Pirmininkas parenka 
grupės narius iš stebėtojų tarybos. Nė 
vienas grupei priklausantis stebėtojų
tarybos narys negali būti nesutariančių
nacionalinių priežiūros institucijų
atstovas ir negali būti suinteresuotas 
palaikyti kurią nors ginčo šalį. 

Or. en

Pagrindimas

Būtina išplėsti grupės dydį, kad būtų sudarytos geresnės prielaidos  nuomonių pliuralizmui 
priimant sprendimus.

Pakeitimas 526
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama 11 straipsnio tikslų, stebėtojų 
taryba suformuoja grupę nesutarimų 
sprendimui palengvinti, kurią sudaro 
pirmininkas ir du jos nariai, kurie nėra 
nesutariančių kompetentingų institucijų 
atstovai. 

2. Siekdama 11 straipsnio tikslų, stebėtojų 
taryba suformuoja grupę nesutarimų 
sprendimui palengvinti, kurią sudaro 
pirmininkas, du stebėtojų tarybos nariai ir 
keturi asmenys, parenkami iš ekspertų
sąrašo, kuriuo rūpinasi pirmininkas. Nė 
vienas grupei priklausantis stebėtojų
tarybos narys negali būti nesutariančių
nacionalinių priežiūros institucijų atstovas 
ir negali būti suinteresuotas palaikyti 
kurią nors ginčo šalį. Grupė sprendimus 
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priima paprastąja balsų dauguma.

Or. en

Pakeitimas 527
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama 11 straipsnio tikslų, stebėtojų 
taryba suformuoja grupę nesutarimų 
sprendimui palengvinti, kurią sudaro 
pirmininkas ir du jos nariai, kurie nėra 
nesutariančių kompetentingų institucijų 
atstovai. 

2. Siekdamas 11 straipsnio tikslų, 
pirmininkas suformuoja grupę nesutarimų 
sprendimui palengvinti, kurią sudaro 
pirmininkas ir du jos nariai, kurie nėra 
nesutariančių kompetentingų institucijų 
atstovai. 

Or. en

Pakeitimas 528
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Grupės sudėtis turi būti subalansuota 
ir ji turi atstovauti visai Europos 
Sąjungai. Įgaliojimai turi iš dalies 
dubliuotis, be to, turi būti taikoma 
tinkama rotacijos tvarka.

Or. en
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Pakeitimas 529
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stebėtojų tarybos nariai ir jų darbuotojai 
3 metus prieš tarnybą Institucijoje ir dar 3 
metus po pasitraukimo iš šios tarnybos 
neturėtų dirbti finansinėse institucijose ar 
teikti joms paslaugas. 

Or. en

Pakeitimas 530
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, Europos Sąjungos 
institucijos ir kitos viešosios ar 
privačiosios įstaigos nesiekia daryti 
poveikio stebėtojų tarybos nariams jiems 
vykdant užduotis, kad būtų išvengta 
interesų konfliktų ir užtikrintas jų 
nepriklausomumas.

Or. en

Pakeitimas 531
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Stebėtojų taryba skiria pirmininką. 3. Stebėtojų taryba skiria pirmininką ir 
pirmininko pavaduotoją.
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Or. en

Pakeitimas 532
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valdyba, atsižvelgdama į stebėtojų 
tarybos pasiūlymą, priima metinę 
Institucijos veiklos ataskaitą, remdamasi 
38 straipsnio 7 dalyje nurodytos ataskaitos 
projektu, ir iki birželio 15 d. perduoda tą 
ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, 
Komisijai, Audito Rūmams ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui. Ataskaita paskelbiama viešai. 

Or. en

Pakeitimas 533
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Stebėtojų taryba dėl 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytų aktų ir visų priemonių bei 
sprendimų, priimamų pagal VI skyrių, 
sprendžia kvalifikuotąja savo narių balsų 
dauguma, kaip apibrėžta Sutarties 205 
straipsnyje.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 534
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Stebėtojų taryba dėl 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytų aktų ir visų priemonių bei 
sprendimų, priimamų pagal VI skyrių, 
sprendžia kvalifikuotąja savo narių balsų 
dauguma, kaip apibrėžta Sutarties 205 
straipsnyje. 

1. Stebėtojų taryba sprendžia paprasta
savo narių balsų dauguma, laikydamasi 
principo, pagal kurį kiekvienas narys turi 
vieną balsą. Stebėtojų taryba dėl 7 ir 8 
straipsniuose nurodytų aktų ir visų 
priemonių bei sprendimų, priimamų pagal 
VI skyrių, nukrypdama nuo pirmojo šios 
pastraipos sakinio, priima sprendimus 
kvalifikuotąja savo narių balsų dauguma, 
kaip apibrėžta Europos Sąjungos sutarties 
16 straipsnio 4 dalyje. 

Or. en

Pakeitimas 535
Carl Haglund

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Stebėtojų taryba dėl 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytų aktų ir visų priemonių bei 
sprendimų, priimamų pagal VI skyrių, 
sprendžia kvalifikuotąja savo narių balsų 
dauguma, kaip apibrėžta Sutarties 205 
straipsnyje. 

1. Stebėtojų tarybos sprendimai priimami 
paprasta jos narių balsų dauguma, 
laikantis principo, pagal kurį kiekvienas 
narys turi vieną balsą. 

Or. en

Pagrindimas

Stebėtojų tarybą sudaro pripažinti savo srities specialistai, taigi sprendimai visada turėtų būti 
priimami remiantis principu, pagal kurį kiekvieno nario balsas laikomas tokios pat vertės. 
Tam, kad Europos bankininkystės institucija galėtų pasiekti savo tikslus, kvalifikuotoji balsų 
dauguma nebūtina; paprasta balsų dauguma irgi užtikrinama, kad būtų vienodai 
atsižvelgiama į visas specialistų nuomones.



PE439.931v01-00 36/86 AM\809655LT.doc

LT

Pakeitimas 536
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Stebėtojų taryba dėl 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytų aktų ir visų priemonių bei 
sprendimų, priimamų pagal VI skyrių, 
sprendžia kvalifikuotąja savo narių balsų 
dauguma, kaip apibrėžta Sutarties 205 
straipsnyje. 

Stebėtojų tarybos sprendimai priimami 
paprasta jos narių balsų dauguma, 
laikantis principo, pagal kurį kiekvienas 
narys turi vieną balsą. 

Or. en

Pagrindimas

This pakeitimas aims at bringing in line the draft report on the EBA with the draft reports on 
the EIOPA and the ESMA by maintaining the Commission compromise that all decisions 
should be taken on a “one member, one vote” basis except for the decisions regarding 
technical standards, guidelines, recommendations and budgetary matters of the EBA which 
would be taken by QMV. As the draft reports on the EIOPA and the ESMA, the pakeitimas 
takes into account the reference to the new Lisbon Treaty. Furthermore it inverses the order 
of alineas 1 and 2 to bring further legal coherence by stating first the general rule and then 
only the exceptions.

Pakeitimas 537
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Stebėtojų taryba dėl 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytų aktų ir visų priemonių bei 
sprendimų, priimamų pagal VI skyrių,
sprendžia kvalifikuotąja savo narių balsų 
dauguma, kaip apibrėžta Sutarties 205 
straipsnyje. 

1. Stebėtojų taryba sprendžia paprasta
savo narių balsų dauguma. 

Or. en
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Pagrindimas

The principle of “simple majority voting” shall be the only rule concerning the voting 
modalities within the Board of Supervisors. It will ensure the efficient work of the ESMA. It 
will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
ESMA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
ESMA will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public 
trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important 
value. Finally, the professional knowledge of the Members of the Board of Supervisors is not 
necessary linked with the size of the Member State. 

Pakeitimas 538
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Stebėtojų taryba dėl 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytų aktų ir visų priemonių bei 
sprendimų, priimamų pagal VI skyrių, 
sprendžia kvalifikuotąja savo narių balsų 
dauguma, kaip apibrėžta Sutarties 205
straipsnyje. 

1. Stebėtojų taryba dėl 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytų aktų ir visų priemonių bei 
sprendimų, priimamų pagal VI skyrių, 
sprendžia kvalifikuotąja savo narių balsų 
dauguma, kaip apibrėžta Europos 
Sąjungos sutarties 16 straipsnyje. Visus 
kitus sprendimus stebėtojų taryba priima 
paprasta balsų dauguma ir kiekvienas 
narys turi vieną balsą.

Or. en

Pakeitimas 539
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Stebėtojų taryba dėl 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytų aktų ir visų priemonių bei 
sprendimų, priimamų pagal VI skyrių, 
sprendžia kvalifikuotąja savo narių balsų 
dauguma, kaip apibrėžta Sutarties 205 
straipsnyje. 

1. Stebėtojų taryba dėl 7 – 11 straipsniuose 
nurodytų aktų ir visų priemonių bei 
sprendimų, priimamų pagal VI skyrių, 
sprendžia kvalifikuotąja savo narių balsų 
dauguma, kaip apibrėžta Europos 
Sąjungos sutarties 16 straipsnio 4 dalyje 
ir Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo 
laikotarpio nuostatų, kuris pridedamas 
prie Europos Sąjungos sutarties ir 
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Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 
3 straipsnyje. 

Or. en

Pagrindimas

Given their huge impact, decisions taken by the Authority under Articles 7 to 11 should be 
subject to majority requirements that mirror the relative weight of countries within the EU:

– For Articles 7 and 8, the legislative character of the measures necessitates the requirement 
for qualified majority voting.

– For Article 9, the Authority assumes the power to declare an infringement of EU law, which 
is in general assigned to the European Commission in a more cumbersome procedure. Given 
these additional powers, it should be necessary that a qualified majority of the Board of 
Supervisors agrees to such a declaration.

– For Article 10, the possibility of severe consequences for national budgetary responsibilities 
necessitates the need for decision-making by national supervisory authorities proportionally 
to their relative weight the Member States they represent within the EU.

– For Article 11(3), the binding nature of the decision on a previously unsettled disagreement 
again takes the character of infringing upon national sovereignty, and so is again best agreed 
in a procedure that requires qualified majority voting.

Pakeitimas 540
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi kiti stebėtojų tarybos sprendimai 
priimami paprastąja narių balsų 
dauguma.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

The principle of “simple majority voting” shall be the only rule concerning the voting 
modalities within the Board of Supervisors. It will ensure the efficient work of the ESMA. It 
will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
ESMA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
ESMA will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public 
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trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important 
value. Finally, the professional knowledge of the Members of the Board of Supervisors is not 
necessary linked with the size of the Member State. 

Pakeitimas 541
Carl Haglund

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi kiti stebėtojų tarybos sprendimai 
priimami paprastąja narių balsų 
dauguma.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Stebėtojų tarybą sudaro pripažinti savo srities specialistai, taigi sprendimai visada turėtų būti 
priimami remiantis principu, pagal kurį kiekvieno nario balsas laikomas tokios pat vertės. 
Tam, kad Europos bankininkystės institucija galėtų pasiekti savo tikslus, kvalifikuotoji balsų 
dauguma nebūtina; paprasta balsų dauguma irgi užtikrinama, kad būtų vienodai 
atsižvelgiama į visas specialistų nuomones.

Pakeitimas 542
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi kiti stebėtojų tarybos sprendimai 
priimami paprastąja narių balsų dauguma. 

Kalbant apie sprendimus pagal 
11 straipsnio 3 dalį, grupės pasiūlytas 
sprendimas laikomas priimtu, jei jam 
pritarė stebėtojų tarybos nariai paprasta 
balsų dauguma.

Or. en
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Pakeitimas 543
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi kiti stebėtojų tarybos sprendimai 
priimami paprastąja narių balsų dauguma. 

Stebėtojų taryba dėl 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytų aktų ir visų priemonių bei 
sprendimų, priimamų pagal VI skyrių, 
sprendžia kvalifikuotąja savo narių balsų 
dauguma, kaip apibrėžta Europos 
Sąjungos sutarties 16 straipsnyje. 

Or. en

Pagrindimas

This pakeitimas aims at bringing in line the draft report on the EBA with the draft reports on 
the EIOPA and the ESMA by maintaining the Commission compromise that all decisions 
should be taken on a “one member, one vote” basis except for the decisions regarding 
technical standards, guidelines, recommendations and budgetary matters of the EBA which 
would be taken by QMV. As the draft reports on the EIOPA and the ESMA, the pakeitimas 
takes into account the reference to the new Lisbon Treaty. Furthermore it inverses the order 
of alineas 1 and 2 to bring further legal coherence by stating first the general rule and then 
only the exceptions.

Pakeitimas 544
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi kiti stebėtojų tarybos sprendimai 
priimami paprastąja narių balsų dauguma. 

1. Visi kiti stebėtojų tarybos sprendimai 
priimami paprastąja narių balsų dauguma, 
laikantis principo, pagal kurį kiekvienas 
narys turi vieną balsą.

Or. en
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Pakeitimas 545
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdybą sudaro pirmininkas, Komisijos 
atstovas ir stebėtojų tarybos iš savo narių 
išrinkti keturi nariai. 

1. Valdybą sudaro šeši nepriklausomi
nariai, kuriuos bendru sutarimu skiria 
valstybių arba vyriausybių vadovai. 

Or. en

Pagrindimas

Valdyba turėtų būti sudaryta iš nepriklausomų narių, skiriamų bendru sutarimu valstybės ar 
vyriausybės vadovų lygiu (kaip ECB vykdomosios valdybos atveju).  

Pakeitimas 546
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdybą sudaro pirmininkas, Komisijos 
atstovas ir stebėtojų tarybos iš savo narių 
išrinkti keturi nariai.

1. Valdybą sudaro pirmininkas ir stebėtojų 
tarybos iš savo narių išrinkti šeši nariai. 

Or. en

Pagrindimas

EVPRI turi būti kuo labiau nepriklausoma. Dėl šios priežasties Europos Komisijos įtaka šios 
institucijos veiklai turi būti ribojama. Siūlomu pakeitimu siekiama, kad EVPRI valdyboje 
nebūtų Komisijos atstovo. EVPRI turi kontroliuoti patys stebėtojai. Tam, kad būtų užtikrintas 
tinkamas keitimasis informacija tarp Komisijos ir EVPRI bei tinkamas jų bendravimas, 
pakanka, kad EVPRI stebėtojų taryboje balsavimo teisės neturinčio nario teisėmis dalyvautų 
Komisijos atstovas. 
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Pakeitimas 547
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdybą sudaro pirmininkas, Komisijos 
atstovas ir stebėtojų tarybos iš savo narių 
išrinkti keturi nariai. 

1. Valdybą sudaro pirmininkas ir stebėtojų 
tarybos iš savo narių išrinkti penki nariai. 

Or. en

Pagrindimas

EVPRI turi būti kuo labiau nepriklausoma. Dėl šios priežasties Europos Komisijos įtaka šios 
institucijos veiklai turi būti ribojama. Siūlomu pakeitimu siekiama, kad EVPRI valdyboje 
nebūtų Komisijos atstovo. EVPRI turi kontroliuoti patys stebėtojai. Tam, kad būtų užtikrintas 
tinkamas keitimasis informacija tarp Komisijos ir EVPRI bei tinkamas jų bendravimas, 
pakanka, kad EVPRI stebėtojų taryboje balsavimo teisės neturinčio nario teisėmis dalyvautų 
Komisijos atstovas.

Pakeitimas 548
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienas narys, išskyrus pirmininką, 
turi pakaitinį narį, kuris galėtų pakeisti 
valdybos narį, jei tas asmuo negalėtų 
dalyvauti posėdyje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Valdyba turėtų būti sudaryta iš nepriklausomų narių, skiriamų bendru sutarimu valstybės ar 
vyriausybės vadovų lygiu (kaip ECB vykdomosios valdybos atveju). 
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Pakeitimas 549
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienas narys, išskyrus pirmininką,
turi pakaitinį narį, kuris galėtų pakeisti 
valdybos narį, jei tas asmuo negalėtų 
dalyvauti posėdyje. 

Kiekvienas narys turi pakaitinį narį, kuris 
galėtų pakeisti valdybos narį, jei tas asmuo 
negalėtų dalyvauti posėdyje. Pirmininką 
gali pakeisti pirmininko pavaduotojas 
arba pakaitiniai nariai, paskirti pagal 
25 straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pakeitimas 550
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stebėtojų tarybos išrinktų narių kadencija 
trunka pustrečių metų. Ji gali būti 
pratęsta vieną kartą. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Valdyba turėtų būti sudaryta iš nepriklausomų narių, skiriamų bendru sutarimu valstybės ar 
vyriausybės vadovų lygiu (kaip ECB vykdomosios valdybos atveju). 

Pakeitimas 551
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdomasis direktorius dalyvauja Vykdomasis direktorius ir Komisijos 
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valdybos posėdžiuose be teisės balsuoti. atstovas dalyvauja valdybos posėdžiuose 
be teisės balsuoti. 

Or. en

Pakeitimas 552
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdyba susirenka į eilinius posėdžius bent 
du kartus per metus. 

Valdyba susirenka bent jau prieš kiekvieną 
stebėtojų tarybos posėdį ir taip dažnai, 
kaip, jos manymu, būtina.

Or. en

Pakeitimas 553
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nei valstybės narės ar Sąjungos 
institucijos, nei kitos viešosios ar 
privačiosios įstaigos nesiekia daryti 
poveikio valdybos nariams. 

Or. en
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Pakeitimas 554
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Tarnybos nuostatų reikalavimus, 
apibrėžtus 54 straipsnyje, nutraukę 
tarnybą valdybos nariai ir toliau yra 
saistomi pareigos elgtis sąžiningai ir 
apdairiai sutikdami eiti tam tikras 
pareigas ar priimdami išmokas. 

Or. en

Pakeitimas 555
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valdyba, pasitarusi su stebėtojų taryba, 
priima metinę Institucijos veiklos 
ataskaitą, remdamasi 38 straipsnio 7 
dalyje nurodytos ataskaitos projektu, ir iki 
birželio 15 d. perduoda tą ataskaitą 
Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, 
Audito Rūmams ir Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui. Ataskaita 
paskelbiama viešai.

Išbraukta.

Or. en



PE439.931v01-00 46/86 AM\809655LT.doc

LT

Pakeitimas 556
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valdyba skiria ir šalina apeliacinės 
tarybos narius pagal 44 straipsnio 3 dalį ir 
44 straipsnio 5 dalį. 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 557
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucijai atstovauja pirmininkas, kuris
yra visą darbo dieną dirbantis
nepriklausomas specialistas. 

1. Institucijai atstovauja pirmininkas ir 
pirmininko pavaduotojas, kurie yra visą 
darbo dieną dirbantys nepriklausomi
specialistai. 

Or. en

Pakeitimas 558
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmininko pavaduotojas veikia kaip 
pakaitinis pirmininkas ir taip pat yra 
atsakingas už išorės santykius su 
Jungtiniu komitetu, ESRV ir 
tarptautinėmis organizacijomis. 

Or. en
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Pakeitimas 559
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirmininką skiria stebėtojų taryba, 
atsižvelgdama į jo nuopelnus, gebėjimus, 
finansų rinkų dalyvių ir rinkų išmanymą 
bei su finansų priežiūra ir reguliavimu 
susijusią patirtį, pagal atviros atrankos 
procedūrą.

2. Pirmininką skiria Europos Parlamentas, 
atsižvelgdamas į jo nuopelnus, gebėjimus, 
finansų rinkų dalyvių ir rinkų išmanymą 
bei su finansų priežiūra ir reguliavimu 
susijusią patirtį, pagal atviros atrankos 
procedūrą, kurią rengia stebėtojų taryba ir 
kurios metu atrenkami teikiami Europos 
Parlamentui svarstyti trys stipriausi 
kandidatai. 

Or. en

Pakeitimas 560
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirmininką skiria stebėtojų taryba, 
atsižvelgdama į jo nuopelnus, gebėjimus, 
finansų rinkų dalyvių ir rinkų išmanymą 
bei su finansų priežiūra ir reguliavimu 
susijusią patirtį, pagal atviros atrankos 
procedūrą.

2. Pirmininką ir pirmininko pavaduotoją
skiria stebėtojų taryba, atsižvelgdama į jo 
nuopelnus, gebėjimus, finansų rinkų 
dalyvių ir rinkų išmanymą bei su finansų 
priežiūra ir reguliavimu susijusią patirtį, 
pagal atviros atrankos procedūrą. 

Or. en
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Pakeitimas 561
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš skyrimą stebėtojų tarybos pasirinktą 
kandidatą turi patvirtinti Europos 
Parlamentas.

Prieš skyrimą stebėtojų taryba pasirenka 
tris kandidatus, iš kurių vieną pirmininku 
turi patvirtinti Europos Parlamentas. 

Or. en

Pakeitimas 562
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš skyrimą stebėtojų tarybos pasirinktą
kandidatą turi patvirtinti Europos 
Parlamentas.

Prieš skyrimą stebėtojų tarybos pasirinktus
kandidatus turi patvirtinti Europos 
Parlamentas.

Or. en

Pakeitimas 563
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stebėtojų taryba taip pat iš savo narių 
išrenka pakaitinį narį, kuris atliktų 
pirmininko pareigas jam nesant. 

Jeigu pirmininkas ir pirmininko 
pavaduotojas nedalyvauja, stebėtojų
taryba taip pat iš savo narių išrenka laikiną
pakaitinį narį, kuris atliktų pirmininko arba 
pirmininko pavaduotojo pareigas jiems
nesant. 

Or. en
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Pakeitimas 564
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Tarnybos nuostatų reikalavimus, 
apibrėžtus 54 straipsnyje, nutraukęs 
tarnybą pirmininkas ir toliau yra 
saistomas pareigos elgtis sąžiningai ir 
apdairiai sutikdamas eiti tam tikras 
pareigas ar priimdamas išmokas. 

Or. en

Pakeitimas 565
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Papildomai prie 7a, 8, 9, 10, 11a ir 
18 straipsniuose nurodytos informacijos į
ataskaitą įtraukiama informacija apie 
Institucijos ir Europos sisteminės rizikos 
valdybos sąveikos sritis ir, jei reikia, 
atsakoma į Bankininkystės 
suinteresuotųjų šalių grupės pateiktas 
nuomones ir apžvalgas. Taip pat į ją
įtraukiama bet kokia susijusi informacija, 
kurios ad hoc prašo Europos 
Parlamentas. 

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad būtų apibrėžta daug oficialesnė EPI atsakomybė suinteresuotųjų šalių grupei ir 
Europos Parlamentui siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi demokratiškumo principo ir 
atsižvelgta į suinteresuotųjų šalių interesus. 



PE439.931v01-00 50/86 AM\809655LT.doc

LT

Pakeitimas 566
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vykdomąjį direktorių skiria stebėtojų 
taryba, atsižvelgdama į jo nuopelnus, 
gebėjimus, finansų rinkų dalyvių ir rinkų 
išmanymą, su finansų priežiūra ir 
reguliavimu susijusią patirtį bei valdymo 
patirtį, pagal atviros atrankos procedūrą.

2. Vykdomąjį direktorių valdybos 
pasiūlymu skiria stebėtojų taryba, 
atsižvelgdama į jo nuopelnus, gebėjimus, 
finansų rinkų dalyvių ir rinkų išmanymą, 
su finansų priežiūra ir reguliavimu 
susijusią patirtį bei valdymo patirtį, pagal 
atviros atrankos procedūrą. 

Or. en

Pakeitimas 567
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Per devynis mėnesius iki vykdomojo 
direktoriaus penkerių metų kadencijos 
pabaigos stebėtojų taryba atlieka 
įvertinimą.

4. Per devynis mėnesius iki vykdomojo 
direktoriaus penkerių metų kadencijos 
pabaigos valdyba atlieka įvertinimą.

Or. en

Pakeitimas 568
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stebėtojų taryba visų pirma įvertina: Valdyba visų pirma įvertina: 
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Or. en

Pakeitimas 569
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stebėtojų taryba, atsižvelgdama į 
vertinimą, gali vieną kartą pratęsti 
vykdomojo direktoriaus kadenciją.

Valdyba, atsižvelgdama į vertinimą, gali 
vieną kartą pratęsti vykdomojo direktoriaus 
kadenciją. 

Or. en

Pakeitimas 570
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Vykdomasis direktorius gali būti 
pašalintas iš pareigų tik stebėtojų tarybos 
sprendimu.

5. Vykdomasis direktorius gali būti 
pašalintas iš pareigų tik stebėtojų tarybos 
sprendimu ir rekomendavus valdybai. 

Or. en

Pakeitimas 571
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdomasis direktorius 3 metus prieš 
tarnybą Institucijoje ir dar 3 metus po 
pasitraukimo iš šios tarnybos neturėtų 
dirbti finansinėse institucijose ar teikti 
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joms paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 572
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Tarnybos nuostatų reikalavimus, 
apibrėžtus 54 straipsnyje, nutraukęs 
tarnybą vykdomasis direktorius ir toliau 
yra saistomas pareigos elgtis sąžiningai ir 
apdairiai sutikdamas eiti tam tikras 
pareigas ar priimdamas išmokas. 

Or. en

Pakeitimas 573
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
IV skyriaus 2 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EUROPOS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ 
JUNGTINIS KOMITETAS

EUROPOS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA 
(JUNGTINIS KONSULTACINIS 
KOMITETAS)
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.)

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pažymėti, kad konsultacinis komitetas yra EPI vidaus konsultacinis organas, taip pat 
skirtas konsultacijoms ir tarp EPI, ir su ESRV. 
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Pakeitimas 574
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu įsteigiamas Europos 
priežiūros institucijų jungtinis komitetas. 

1. Šiuo reglamentu įsteigiama Europos 
priežiūros institucija ((Jungtinis 
konsultacinis komitetas) (toliau –
Jungtinis konsultacinis komitetas)) su 
būstine Briuselyje.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu išaiškinama konsultacinio komiteto svarba ir numatoma nuolatinė bazė jo 
nuolatiniam sekretoriatui geografiniu požiūriu EFPIS svarbioje vietoje. 

Pakeitimas 575
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu įsteigiamas Europos 
priežiūros institucijų jungtinis komitetas. 

1. Šiuo reglamentu įsteigiamos Europos 
priežiūros institucijos (Jungtinis 
komitetas) su būstine Frankfurte. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant veiksmingumo ir masto ekonomijos, Europos priežiūros institucijų (Jungtinio 
komiteto) būstinė turėtų būti ten pat, kur yra atskirų institucijų būstinės, ir ten pat, kur įsikurs 
ESRV, t. y. Frankfurte. 
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Pakeitimas 576
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jungtinis komitetas veikia kaip forumas, 
kuriame Institucija reguliariai ir glaudžiai 
bendradarbiauja su Europos draudimo ir 
profesinių pensijų institucija bei Europos 
bankininkystės institucija ir užtikrina 
darbo nuoseklumą įvairiuose sektoriuose. 

2. Jungtinis komitetas veikia kaip forumas, 
kuriame Institucija reguliariai ir glaudžiai 
bendradarbiauja su Europos priežiūros 
institucija (bankininkystė) ir Europos 
priežiūros institucija (Europos draudimas 
ir profesinės pensijos) ir užtikrina darbo 
nuoseklumą ir mokymąsi įvairiuose 
sektoriuose, visų pirma:

– finansinių konglomeratų; 
– apskaitos ir audito; 
– mikrolygio finansinio stabilumo rizikos 
ribojimo analizės; 
– mažmeninių investicinių produktų; 
– kovos su pinigų plovimu priemonių; 
– keitimosi informacija su Europos 
sisteminės rizikos valdyba, taip pat 
Europos sisteminės rizikos valdybos ir 
Europos priežiūros institucijų 
bendradarbiavimo plėtojimo.

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžiamas papildomas Jungtinio komiteto vaidmuo siekiant pagerinti keitimosi 
informacija tarp EPI ir ESRV, taip pat EPI ir ESRB sekretoriatų bendradarbiavimo kokybę ir 
nuoseklumą. .
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Pakeitimas 577
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jungtinis komitetas veikia kaip forumas, 
kuriame Institucija reguliariai ir glaudžiai 
bendradarbiauja su Europos draudimo ir 
profesinių pensijų institucija bei Europos 
bankininkystės institucija ir užtikrina 
darbo nuoseklumą įvairiuose sektoriuose. 

2. Jungtinis komitetas veikia kaip forumas, 
kuriame Institucija reguliariai ir glaudžiai 
bendradarbiauja su visomis institucijomis, 
kurios yra Europos priežiūros institucijos 
ramsčiai, ir užtikrina darbo nuoseklumą 
įvairiuose sektoriuose, ypač susijusiuose 
su:
– finansiniais konglomeratais; 
– apskaita ir auditu; 
– finansinio stabilumo mikrolygio rizikos 
ribojimo analizėmis; 
– mažmeniniais investiciniais produktais; 
– kovos su pinigų plovimu priemonėmis; 
ir
– keitimosi informacija su Europos 
sisteminės rizikos valdyba, taip pat 
Europos sisteminės rizikos valdybos ir 
institucijų, kurios yra Europos priežiūros 
institucijos ramsčiai, bendradarbiavimo 
plėtojimo.

Or. en

Pakeitimas 578
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jungtinis komitetas veikia kaip forumas, 
kuriame Institucija reguliariai ir glaudžiai 
bendradarbiauja su Europos draudimo ir 
profesinių pensijų institucija bei Europos 
bankininkystės institucija ir užtikrina 

2. Jungtinis komitetas veikia kaip forumas, 
kuriame Institucija reguliariai ir glaudžiai 
bendradarbiauja su kitomis EPI ir užtikrina 
darbo nuoseklumą įvairiuose sektoriuose, 
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darbo nuoseklumą įvairiuose sektoriuose. visų pirma:
– finansinių konglomeratų; 
– apskaitos ir audito; 
– mikrolygio finansinio stabilumo rizikos 
ribojimo, taip pat rizikos veiksnių ir 
silpnųjų pusių, keliančių pavojų 
finansiniam stabilumui, analizės; 
– mažmeninių investicinių produktų; 
– kovos su pinigų plovimu priemonių; ir
– keitimosi informacija su Europos 
sisteminės rizikos valdyba, taip pat 
Europos sisteminės rizikos valdybos ir 
Europos priežiūros institucijų 
bendradarbiavimo plėtojimo.

Or. en

Pagrindimas

Jungtinis komitetas plėtoja papildomas bendrų veiksmų sritis. Dėl to siūloma nuostatose 
apibrėžti tam tikras bendradarbiavimo sritis. Remdamiesi Jungtinio komiteto parengiamąja 
veikla galutinį sprendimą priims atskiri komitetai. 

Pakeitimas 579
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jungtinis komitetas veikia kaip forumas, 
kuriame Institucija reguliariai ir glaudžiai 
bendradarbiauja su Europos draudimo ir 
profesinių pensijų institucija bei Europos 
bankininkystės institucija ir užtikrina darbo 
nuoseklumą įvairiuose sektoriuose.

2. Jungtinis komitetas veikia kaip forumas, 
kuriame Institucija reguliariai ir glaudžiai 
bendradarbiauja su Europos draudimo ir 
profesinių pensijų institucija bei Europos 
bankininkystės institucija ir užtikrina darbo 
nuoseklumą įvairiuose sektoriuose; jis taip 
pat užtikrina tarpsektorinės priežiūros 
priemonių nuoseklumą ir koordinavimą, 
visų pirma šiuose sektoriuose:
– finansinių konglomeratų; 
– apskaitos ir audito; 
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– finansinio stabilumo mikrolygio rizikos 
ribojimo analizės; 
– mažmeninių investicinių produktų; 
– kovos su pinigų plovimu priemonėmis; 
ir
– keitimosi informacija su Europos 
sisteminės rizikos valdyba.

Or. en

Pakeitimas 580
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jungtinis komitetas veikia kaip forumas, 
kuriame Institucija reguliariai ir glaudžiai 
bendradarbiauja su Europos draudimo ir 
profesinių pensijų institucija bei Europos 
bankininkystės institucija ir užtikrina darbo 
nuoseklumą įvairiuose sektoriuose. 

2. Jungtinis komitetas veikia kaip visai 
Europai bendra EFPIS struktūra, kuria 
remdamasi Institucija reguliariai ir 
glaudžiai bendradarbiauja su Europos 
draudimo ir profesinių pensijų institucija 
bei Europos bankininkystės institucija ir 
užtikrina darbo nuoseklumą įvairiuose 
sektoriuose. 

Or. en

Pakeitimas 581
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Institucija skiria pakankamai išteklių
Europos priežiūros institucijų jungtinio 
komiteto administracinei paramai. Tai 
apima personalo, administravimo, 
infrastruktūros ir veiklos išlaidas.

3. Jungtinis komitetas turi nuolatinį
sekretoriatą, kurio personalą sudaro 
deleguoti trijų Europos priežiūros 
institucijų darbuotojai. Institucija skiria 
pakankamai išteklių administravimo, 
infrastruktūros ir veiklos išlaidoms
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padengti. 

Or. en

Pagrindimas

Nuolatinis sekretoriatas sudarys sąlygas Jungtiniam komitetui veiksmingai atlikti jam skirtas 
funkcijas ir laikui bėgant didinti jo vaidmenų. Be to, reikėtų, kad jame būtų vykdomi 
sekretoriato darbuotojų, komandiruotų iš trijų EPI, tarpsektoriniai mokymai ir jiems 
diegiama bendros priežiūros kultūra. 

Pakeitimas 582
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Tik tos priežiūros institucijos, kurios 
priklauso Europos finansų priežiūros 
institucijų sistemai, turi teisę vykdyti 
Europos Sąjungoje veikiančių finansų
įstaigų priežiūrą. 

Or. en

Pakeitimas 583
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
40 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

40a straipsnis
Tuo atveju, kai svarbi tarpvalstybinio 
masto finansų įstaiga veikia daugelyje 
įvairių sektorių, Europos priežiūros 
institucija (Jungtinis komitetas) 
nusprendžia, kuri Europos priežiūros 
institucija veikia kaip pagrindinė
kompetentinga institucija, ir (arba) priima 
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privalomus sprendimus, kad būtų
išspręstos Europos priežiūros institucijų
problemos. 

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu siekiama suteikti teisinio aiškumo finansiniams konglomeratams ginčų 
tarp nacionalinių priežiūros institucijų atvejais. 

Pakeitimas 584
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jungtinį komitetą sudaro Institucijos 
pirmininkas ir Europos draudimo ir 
profesinių pensijų institucijos bei Europos 
bankininkystės institucijos pirmininkai ir, 
kai taikoma, pagal 43 straipsnį įsteigto 
pakomitečio pirmininkas. 

1. Jungtinį komitetą sudaro Institucijos 
nepriklausomas pirmininkas,
nepriklausomas pirmininko pavaduotojas
ir Europos draudimo ir profesinių pensijų 
institucijos bei Europos bankininkystės 
institucijos pirmininkai ir, kai taikoma, 
pagal 43 straipsnį įsteigto pakomitečio 
pirmininkas. 

Or. en

Pakeitimas 585
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jungtinį komitetą sudaro Institucijos 
pirmininkas ir Europos draudimo ir 
profesinių pensijų institucijos bei Europos 
bankininkystės institucijos pirmininkai ir, 
kai taikoma, pagal 43 straipsnį įsteigto 
pakomitečio pirmininkas. 

1. Jungtinis komitetas turi valdybą, kurią
sudaro Institucijos pirmininkas ir Europos 
priežiūros institucijų pirmininkai ir, kai 
taikoma, pagal 43 straipsnį įsteigto 
pakomitečio pirmininkas. 
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Or. en

Pagrindimas

Reikia geriau apibrėžti Jungtinio komiteto struktūrą, nurodant ir valdybą, sudarytą iš trijų 
EPI vadovų. 

Pakeitimas 586
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vykdomasis direktorius, Komisija ir 
ESRV kviečiami į Europos priežiūros 
institucijų jungtinio komiteto, taip pat 43 
straipsnyje minėtų pakomitečių posėdžius 
kaip stebėtojai.

2. Vykdomasis direktorius, Komisijos 
atstovas ir ESRV kviečiami į Europos 
priežiūros institucijų jungtinio komiteto 
valdybos, taip pat 43 straipsnyje minėtų 
pakomitečių posėdžius kaip stebėtojai. 

Or. en

Pakeitimas 587
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos priežiūros institucijų jungtinio 
komiteto pirmininkas skiriamas iš Europos 
bankininkystės institucijos, Europos 
draudimo ir profesinių pensijų institucijos
ir Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucijos pirmininkų metinės rotacijos 
principu.

3. Europos priežiūros institucijų jungtinio 
komiteto pirmininkas skiriamas iš Europos 
priežiūros institucijos (bankininkystė), 
Europos priežiūros institucijos (draudimas 
ir profesinės pensijos) ir Europos
priežiūros institucijos (vertybiniai 
popieriai ir rinkos) pirmininkų metinės 
rotacijos principu. Jungtinio komiteto 
pirmininkas turi būti Europos sisteminės 
rizikos valdybos pirmininko pavaduotoju. 

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu, kad ESRV būtų pakankamai atsižvelgta į EPI mikrolygio patirtį. Be to, svarbu, kad 
ESRV neskirtų dėmesio vien bankų sektoriui ir kad Jungtinio komiteto pirmininkas tinkamai 
atstovautų bankininkystės, draudimo bei vertybinių popierių ir rinkos sektoriams (jis gali 
atstovauti visiems trims sektoriams). 

Pakeitimas 588
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos priežiūros institucijų jungtinis 
komitetas susitinka bent kartą per du 
mėnesius.

Europos priežiūros institucijų jungtinio 
komiteto valdyba susitinka bent kartą per 
du mėnesius. 

Or. en

Pakeitimas 589
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
42 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

42a straipsnis
Jungtinis komitetas stebi ir koordinuoja 
priežiūros institucijų kolegijų, kurios 
vykdo sisteminiu požiūriu svarbių didelių 
tarpvalstybinių finansų įstaigų priežiūrą, 
veiklą.
Sisteminiu požiūriu svarbių finansų 
institucijų, patenkančių į 2 straipsnio 
1 dalies taikymo sritį, sąrašą parengia 
ESRV, glaudžiai bendradarbiaudama su 
Jungtiniu komitetu. 
Jungtinis komitetas gali nuspręsti perimti 
pagal šį reglamentą Institucijai priskirtą 
tiesioginę atsakomybę ir įgaliojimus dėl 
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atskirų finansų institucijų, tinkamai 
pasikonsultavęs su prižiūrimomis 
įstaigomis ir susijusių institucijų 
valdybomis bei suinteresuotų šalių 
grupėmis, visų pirma finansiniais 
konglomeratais ir įstaigomis, kurios vykdo 
veiklą tarpsektoriniu lygmeniu daugiau 
nei vienos institucijos kompetencijai 
priklausančiose veiklos srityse. 

Or. en

Pakeitimas 590
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apeliacinę tarybą sudaro šeši nariai ir 
šeši pakaitiniai nariai, kurie turi turėti 
atitinkamų žinių ir patirties, tačiau tai 
negali būti dabartiniai kompetentingų 
institucijų ar kitų Institucijos veikloje 
dalyvaujančių nacionalinių ar Bendrijos 
įstaigų darbuotojai.

2. Apeliacinę tarybą sudaro šeši nariai ir 
šeši pakaitiniai nariai. Ją sudaro asmenys, 
kurie turi gerą reputaciją, dokumentais 
pagrįstų atitinkamų žinių ir profesinę
kompetenciją, įskaitant patirtį priežiūros 
klausimais, įgytą pakankamai aukštu 
lygiu bankininkystės, draudimo, 
vertybinių popierių ar kitų finansinių
paslaugų srityje, ir bent du nariai turi 
turėti pakankamų teisės žinių, kad galėtų
teikti profesionalias teisines konsultacijas 
Institucijos įgaliojimų vykdymo 
klausimais.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti apeliacinei tarybai galimybę naudotis žinių pačiose įvairiausiose srityse 
turinčių asmenų paslaugomis, kad būtų galima pavesti jai priimti sprendimą dėl trijų sektorių 
EPI veiklos. Taip pat svarbu užtikrinti, kad ji turėtų galimybę pasinaudoti pakankamomis 
teisės žiniomis, atsižvelgiant į tai, kad jai gali tekti priimti sprendimus dėl sričių, susijusių su 
teisiniais tam tikros EPI veiklos aspektais. 
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Pakeitimas 591
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apeliacinę tarybą sudaro šeši nariai ir 
šeši pakaitiniai nariai, kurie turi turėti 
atitinkamų žinių ir patirties, tačiau tai 
negali būti dabartiniai kompetentingų 
institucijų ar kitų Institucijos veikloje 
dalyvaujančių nacionalinių ar Bendrijos 
įstaigų darbuotojai.

2. Apeliacinę tarybą sudaro šeši nariai ir 
šeši pakaitiniai nariai. Ją sudaro asmenys, 
kurie turi gerą reputaciją, dokumentais 
pagrįstų atitinkamų žinių ir profesinę
kompetenciją, įskaitant patirtį priežiūros 
klausimais, įgytą pakankamai aukštu 
lygiu bankininkystės, draudimo, 
vertybinių popierių ar kitų finansinių
paslaugų srityje, ir bent du nariai turi 
turėti pakankamų teisės žinių, kad galėtų
teikti profesionalias teisines konsultacijas 
Institucijos įgaliojimų vykdymo 
klausimais.

Or. en

Pakeitimas 592
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apeliacinė taryba skiria savo pirmininką. Pirmininkas, kurį bendrai skiria Taryba, 
Komisija ir Europos Parlamentas, turėtų 
būti profesionalus teisininkas. 

Or. en
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Pakeitimas 593
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apeliacinės tarybos sprendimai priimami 
bent keturių iš šešių jos narių balsų 
dauguma.

Apeliacinės tarybos sprendimai priimami 
paprasta dauguma, suteikiant pirmininkui 
lemiamo balso teisę. 

Or. en

Pakeitimas 594
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Apeliacinės tarybos sudėtis turi būti 
subalansuota ir ji turi atstovauti visai 
Europos Sąjungai. 

Or. en

Pakeitimas 595
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Du apeliacinės tarybos narius ir du
pakaitinius narius iš Komisijos pasiūlyto 
trumpojo sąrašo, sudaryto po viešo 
kvietimo dalyvauti konkurse paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, 
skiria Institucijos valdyba, prieš tai 
pasitarusi su stebėtojų taryba.

3. Apeliacinės tarybos narius ir pakaitinius 
narius, prieš tai pasitarę su Institucijos 
valdyba, skiria: 

– Taryba – du narius ir du pakaitinius 
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narius;
– Komisija – du narius ir du pakaitinius 
narius;
– Europos Parlamentas – du narius ir du 
pakaitinius narius.

Or. en

Pakeitimas 596
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Du apeliacinės tarybos narius ir du 
pakaitinius narius iš Komisijos pasiūlyto
trumpojo sąrašo, sudaryto po viešo 
kvietimo dalyvauti konkurse paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, 
skiria Institucijos valdyba, prieš tai 
pasitarusi su stebėtojų taryba. 

3. Du apeliacinės tarybos narius po viešo 
kvietimo dalyvauti konkurse paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, 
skiria Europos Parlamentas, du – Taryba 
ir dar du – Komisija, prieš tai pasitarę su 
stebėtojų taryba. 

Or. en

Pakeitimas 597
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Du apeliacinės tarybos narius ir du 
pakaitinius narius iš Komisijos pasiūlyto 
trumpojo sąrašo, sudaryto po viešo 
kvietimo dalyvauti konkurse paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, 
skiria Institucijos valdyba, prieš tai 
pasitarusi su stebėtojų taryba. 

3. Du apeliacinės tarybos narius ir du 
pakaitinius narius iš Komisijos pasiūlyto 
trumpojo sąrašo, sudaryto po viešo 
kvietimo dalyvauti konkurse paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir 
Europos Parlamente surengtų klausymų, 
skiria Institucijos valdyba, prieš tai 
pasitarusi su stebėtojų taryba. 

Or. en
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Pagrindimas

Europos priežiūros institucijos turi būti kuo labiau nepriklausomos. Dėl šios priežasties 
Europos Komisija įtaka sudarant apeliacinę tarybą turi būti ribojama. Komisijos „trumpas 
sąrašas“ gali sumažinti tokio pasirinkimo galimybes. EVPRI valdybos nariai turi teisę į 
apeliacinę tarybą, pritarus stebėtojų tarybai, pasirinkti tinkamiausius narius. Stebėtojų 
tarybos pritarimas – būtina sąlyga, nes ji yra svarbiausias EVPRI organas. 

Pakeitimas 598
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Du apeliacinės tarybos narius ir du
pakaitinius narius iš Komisijos pasiūlyto 
trumpojo sąrašo, sudaryto po viešo 
kvietimo dalyvauti konkurse paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, 
skiria Institucijos valdyba, prieš tai 
pasitarusi su stebėtojų taryba. 

3. Apeliacinės tarybos narius ir jų
pakaitinius narius iš Komisijos pasiūlyto 
trumpojo sąrašo, sudaryto po viešo 
kvietimo dalyvauti konkurse paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, 
skiria Institucijos valdyba, prieš tai 
pasitarusi su stebėtojų taryba. 

Or. en

Pakeitimas 599
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiti nariai skiriami pagal Reglamentą 
(EB) Nr. …/… [EDPPI] ir Reglamentą 
(EB) Nr. …/… [EBI]. 

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 600
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiti nariai skiriami pagal Reglamentą 
(EB) Nr. …/… [EDPPI] ir Reglamentą 
(EB) Nr. …/… [EBI]. 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 601
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Institucijos valdybos paskirtas 
apeliacinės tarybos narys negali būti 
pašalintas iš pareigų savo kadencijos 
laikotarpiu, nebent jis pripažintas kaltu dėl 
rimto nusižengimo ir valdyba, pasitarusi su 
stebėtojų taryba, priima atitinkamą 
sprendimą.

5. Apeliacinės tarybos narys negali būti 
pašalintas iš pareigų savo kadencijos 
laikotarpiu, nebent jis pripažintas kaltu dėl 
rimto nusižengimo ir jį paskyrusi 
institucija, pasitarusi su stebėtojų taryba, 
priima atitinkamą sprendimą. 

Or. en

Pakeitimas 602
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Institucija, Europos bankininkystės
institucija ir Europos draudimo ir 
profesinių pensijų institucija užtikrina 
tinkamą apeliacinės tarybos veiklos paramą 

6. Institucija, Europos priežiūros institucija 
(bankininkystė), Europos priežiūros
institucija (draudimas ir profesinės 
pensijos) per Jungtinį komitetą užtikrina 
tinkamą apeliacinės tarybos veiklos paramą 
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ir sekretoriato paslaugas. ir sekretoriato paslaugas. 

Or. en

Pagrindimas

Kadangi apeliacinė taryba priklausys Jungtiniam komitetui, reikia, kad Jungtinis komitetas 
teiktų tarybai veiklos paramą ir sekretoriato paslaugas. 

Pakeitimas 603
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, 
įskaitant kompetentingas institucijas, gali 
pateikti apeliacinį skundą dėl 9, 10 ir 11 
straipsniuose nurodyto Institucijos 
sprendimo ir dėl bet kokio kito Institucijos 
pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės 
aktus priimto sprendimo, skirto tam 
asmeniui, arba dėl sprendimo, kuris, nors ir 
skirtas kitam asmeniui, yra tiesiogiai ir 
konkrečiai susijęs su tuo asmeniu.

1. Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, 
įskaitant kompetentingas institucijas, gali 
pateikti apeliacinį skundą dėl 9, 10 ir 11 
straipsniuose nurodyto Institucijos 
sprendimo ir dėl bet kokio kito Institucijos 
pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės 
aktus priimto sprendimo, skirto tam 
asmeniui, arba dėl sprendimo, kuris, nors ir 
skirtas kitam asmeniui, yra tiesiogiai ir 
konkrečiai susijęs su tuo asmeniu. Jie taip 
pat gali apskųsti galimai netinkamo 
Europos Sąjungos teisės taikymo atvejus. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant nuosekliai taikyti Bendrijos taisykles ir veiksmingai apsaugoti finansų rinkos dalyvių 
teises, šie dalyviai turėtų turėti teisę pateikti apeliacinį skundą apeliacinei tarybai dėl galimai 
neteisingo Bendrijos teisės taikymo. 
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Pakeitimas 604
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal šio straipsnio nuostatas
apeliacinė taryba gali naudotis visais 
įgaliojimais, kurie priklauso Institucijos 
kompetencijai, arba ji gali perduoti bylą 
kompetentingam Institucijos padaliniui. 
Pastarajam apeliacinės tarybos sprendimas 
yra privalomas. 

5. Apeliacinė taryba gali arba patvirtinti 
kompetentingos institucijos priimtą 
sprendimą, arba perduoti bylą 
kompetentingam Institucijos padaliniui. 
Pastarajam apeliacinės tarybos sprendimas 
yra privalomas.

Or. en

Pakeitimas 605
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal Sutarties 230 straipsnį Pirmosios 
instancijos teismui arba Teisingumo 
Teismui gali būti pateiktas ieškinys, 
kuriame ginčijamas apeliacinės tarybos 
priimtas sprendimas arba, tais atvejais, kai 
apeliacinė taryba tokios teisės neturi, 
Institucijos priimtas sprendimas. 

1. Pagal Sutarties 257 ir 263 straipsnius
Pirmosios instancijos teismo speciali 
grupei arba Teisingumo Teismui gali būti 
pateiktas ieškinys, kuriame ginčijamas 
apeliacinės tarybos priimtas sprendimas 
arba, tais atvejais, kai apeliacinė taryba 
tokios teisės neturi, Institucijos priimtas 
sprendimas. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti per didelio apkrovimo ir (arba) vėlavimo pavojaus ir atsižvelgti į spręstinų 
ginčų ypatumus, prie Pirmosios instancijos teismo turėtų būti įsteigta speciali grupė, skirta 
spręsti ginčams tarp Europos priežiūros institucijų ir finansų rinkos dalyvių pagal Sutarties 
257 straipsnyje nustatytas sąlygas. Visais šios procedūros etapais turėtų būti atsižvelgiama į 
galimybę susitarti taikiai. 
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Pakeitimas 606
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Sutarties 257 ir 263 straipsnius
Pirmosios instancijos teismo specialiai 
grupei arba Teisingumo Teismui gali būti 
pateiktas ieškinys, kuriame ginčijamas 
apeliacinės tarybos priimtas sprendimas 
arba, tais atvejais, kai apeliacinė taryba 
tokios teisės neturi, Institucijos priimtas 
sprendimas.

1a. Speciali grupė, kuri yra neatskiriama 
Pirmosios instancijos teismo dalis, 
sprendžia ginčus pirmojoje instancijoje 
tarp Europos priežiūros institucijų ir 
finansų rinkos dalyvių. Ši grupė visais 
šios procedūros etapais svarsto galimybes 
susitarti taikiai. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti per didelio apkrovimo ir (arba) vėlavimo pavojaus ir atsižvelgti į spręstinų 
ginčų ypatumus, prie Pirmosios instancijos teismo turėtų būti įsteigta speciali grupė, skirta 
spręsti ginčams tarp Europos priežiūros institucijų ir finansų rinkos dalyvių pagal Sutarties 
257 straipsnyje nustatytas sąlygas. Visais šios procedūros etapais turėtų būti atsižvelgiama į 
galimybę susitarti taikiai.

Pakeitimas 607
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 263 straipsnį valstybės narės ir 
Europos Sąjungos institucijos, taip pat 
kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo 
gali tiesiogiai Teisingumo Teismui 
pateikti skundą dėl Institucijos sprendimo.

Or. en
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Pakeitimas 608
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) privalomi kompetentingos (-ų) 
nacionalinės (-ių) priežiūros institucijos (-
ų) įnašai; 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 609
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) privalomi kompetentingos (-ų) 
nacionalinės (-ių) priežiūros institucijos (-
ų) įnašai;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi EVPRI bus Bendrijos institucija, ji turi būti kiek įmanoma plačiau finansuojama iš 
ES biudžeto. Tai taip pat užtikrins jos nepriklausomumą. Dėl šios priežasties netaikoma 
nuostata dėl nacionalinių priežiūros institucijų teikiamo finansavimo. 

Pakeitimas 610
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) privalomi kompetentingos (-ų) 
nacionalinės (-ių) priežiūros institucijos (-

a) privalomi kompetentingos nacionalinės 
priežiūros institucijos įnašai, sprendimas 
dėl kurių priimamas atsižvelgiant į balsų 
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ų) įnašai; vertinimą, kaip apibrėžta Protokolo Nr. 36 
dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, 
kuris pridedamas prie Europos Sąjungos 
sutarties ir Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo, 3 straipsnio 3 dalyje.
Šiame straipsnyje Protokolo Nr. 36 dėl 
pereinamojo laikotarpio nuostatų
3 straipsnio 3 dalies nuostatos toliau 
taikomos ir po jame nustatyto termino –
2014 m. spalio 31 d.; 

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu nustatomi įnašai, kuriuos į EVPRI biudžetą turi įnešti nacionalinės 
finansinių rinkų priežiūros institucijos. Pasiūlymas grindžiamas esama praktika. 

Pakeitimas 611
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Bendrijos subsidija, įtraukta į Europos 
Sąjungos bendrąjį biudžetą (Komisijos 
skirsnis); 

b) Europos Sąjungos subsidija, įtraukta į 
atskirą Europos Sąjungos bendrojo 
biudžeto skirsnio [X] eilutę;

Or. en

Pagrindimas

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. 
To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific 
budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the 
authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been 
done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the 
Community institutions and bodies and on the free movement of such data). 
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Pakeitimas 612
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip kiekvienų metų vasario 
15 d. vykdomasis direktorius parengia kitų 
finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos 
projektą ir tą preliminarų biudžeto projektą 
kartu su etatų planu pateikia valdybai. 
Kiekvienais metais valdyba pagal 
vykdomojo direktoriaus parengtą 
preliminarų projektą sudaro ateinančių 
finansinių metų Institucijos pajamų ir 
išlaidų sąmatą. Tą sąmatą, apimančią ir 
etatų plano projektą, valdyba pateikia 
Komisijai ne vėliau kaip kovo 31 d. Prieš 
patvirtinant sąmatą, vykdomojo 
direktoriaus parengtą projektą patvirtina 
stebėtojų taryba. 

1. Išskyrus pirmuosius Institucijos darbo 
metus, kurie, kaip apibrėžta 49 straipsnio 
6a dalyje, baigiasi 2011 m. gruodžio 31 d., 
ne vėliau kaip kiekvienų metų vasario 
15 d. vykdomasis direktorius parengia kitų 
finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos 
projektą ir tą preliminarų biudžeto projektą 
kartu su etatų planu pateikia valdybai ir 
stebėtojų tarybai. Kiekvienais metais 
valdyba pagal vykdomojo direktoriaus 
parengtą ir valdybos patvirtintą
preliminarų projektą sudaro ateinančių 
finansinių metų Institucijos pajamų ir 
išlaidų sąmatą. Tą sąmatą, apimančią ir 
etatų plano projektą, stebėtojų taryba
pateikia Komisijai ne vėliau kaip kovo 
31 d. Prieš patvirtinant sąmatą, vykdomojo 
direktoriaus parengtą projektą patvirtina 
valdyba. 

Or. en

Pagrindimas

Siūloma, kad EPI pirmųjų veiklos metų, kurie baigiasi 2011 m. gruodžio 31 d., biudžetus, 
pasikonsultavę su Komisija, patvirtintų atitinkamų L3 komitetų nariai ir po to pateiktų juos 
patvirtinti Tarybai ir Parlamentui. Ypač svarbu užtikrinti EPI veiklos nepriklausomumą, kad 
jos galėtų pradėti veiklą remdamosi tvirtu finansiniu pagrindu. Užtikrinama 
nepriklausomumo ir atskaitingumo ES politinėms institucijoms pusiausvyra. 
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Pakeitimas 613
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. EPI pirmųjų veiklos metų, kurie 
baigiasi 2011 m. gruodžio 31 d., 
biudžetus, pasikonsultavę su Komisija, 
patvirtins atitinkamų L3 komitetų nariai 
ir po to pateiks juos patvirtinti Tarybai ir 
Parlamentui.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma, kad EPI pirmųjų veiklos metų, kurie baigiasi 2011 m. gruodžio 31 d., biudžetus, 
pasikonsultavę su Komisija, patvirtintų atitinkamų L3 komitetų nariai ir po to pateiktų juos 
patvirtinti Tarybai ir Parlamentui. Ypač svarbu, kad būtų užtikrintas EPI veiklos 
nepriklausomumas tam, kad jos galėtų pradėti veiklą remdamosi tvirtu finansiniu pagrindu. 
Užtikrinama nepriklausomumo ir atskaitingumo ES politinėms institucijoms pusiausvyra.

Pakeitimas 614
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Nepaisant minėtų nuostatų, 
Institucijos pirmųjų veiklos metų, kurie 
baigiasi 2011 m. gruodžio 31 d., biudžetą, 
pasikonsultavęs su Komisija, patvirtins 
atitinkamo 3-iojo lygio komiteto nariai ir 
po to pateiks juos patvirtinti Tarybai ir 
Parlamentui. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant palengvinti darbą trumpuoju laikotarpiu reikalingas pereinamojo laikotarpio 
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mechanizmas. 

Pakeitimas 615
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucijos darbuotojams, įskaitant jos 
vykdomąjį direktorių, taikomi Tarnybos 
nuostatai, Kitų tarnautojų įdarbinimo 
sąlygos ir Europos bendrijos institucijų 
bendrai priimtos taisyklės šiems 
nuostatams ir sąlygoms taikyti. 

1. Institucijos darbuotojams, išskyrus jos 
pirmininką, taikomi Tarnybos nuostatai, 
Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir 
Europos Sąjungos institucijų bendrai 
priimtos taisyklės šiems nuostatams ir 
sąlygoms taikyti.

Or. en

Pagrindimas

Pirmininkui neturėtų būti taikomi ES pareigūnų tarnybos nuostatai. Pirmininko įdarbinimo 
sąlygas turėtų nustatyti stebėtojų taryba, kaip tai jau daroma Europos centrinio banko 
valdybos pirmininko ir narių atveju. Atsižvelgiant į tai, kad pirmininkai bus įtraukti į ESRV ir 
į jos iniciatyvinį komitetą, ECB procedūras atitinkanti tvarka priimtina. 

Pakeitimas 616
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nesutartinės atsakomybės atveju 
Institucija pagal valstybių narių teisės 
aktams būdingus bendruosius principus 
atlygina žalą, kurią ji arba jos darbuotojai 
padarė eidami pareigas. Bet koks ginčas, 
kylantis dėl tokios žalos atlyginimo, 
priklauso Teisingumo Teismo jurisdikcijai. 

1. Nesutartinės atsakomybės atveju 
Institucija pagal valstybių narių teisės 
aktams būdingus bendruosius principus 
atlygina nepateisinamą žalą, kurią ji arba 
jos darbuotojai padarė eidami pareigas. Bet 
koks ginčas, kylantis dėl tokios žalos 
atlyginimo, priklauso Teisingumo Teismo 
jurisdikcijai. 

Or. en
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Pagrindimas

Gali būti, kad EPI, siekdama aukštesnių tikslų, savo veikla padaro žalos atskiroms finansų 
įstaigoms. Toks pažeidimas būtų pateisinamas siekiant užtikrinti sisteminį stabilumą, todėl 
EPI neturėtų būti laikoma atsakinga už šią žalą.

Pakeitimas 617
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per pirmuosius 18 mėnesių po 
pasitraukimo iš savo pareigų jie neturėtų 
įsidarbinti finansų įstaigose, kurių 
priežiūrą anksčiau vykdė Europos finansų 
priežiūros institucijų sistema. 

Or. en

Pakeitimas 618
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dėl Institucijos kalbų vartojimo vidaus 
tvarkos sprendžia valdyba. 

2. Dėl Institucijos kalbų vartojimo vidaus 
tvarkos sprendžia stebėtojų taryba.

Or. en
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Pakeitimas 619
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiosios šalys, taikančios teisės aktus, 
kurie pripažįstami lygiaverčiais 
Institucijos kompetencijos srityje, kaip 
nurodyta 1 straipsnio 2 dalyje, taip pat 
gali dalyvauti Institucijos veikloje, jei toks 
dalyvavimas didina priežiūros priemonių, 
kuriomis tiesiogiai suinteresuota 
institucija ir šios trečiosios šalys, 
nuoseklumą. Dėl jų dalyvavimo sudaromi 
administraciniai susitarimai, kaip 
apibrėžta 18 straipsnyje. 

Or. en

Pakeitimas 620
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis dalyvavimas turėtų pasireikšti 
skatinant veiksmingą dvišalį ir daugiašalį 
kompetentingų institucijų keitimąsi 
informacija, visiškai laikantis 
atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose 
nustatytų taikomų konfidencialumo ir 
duomenų apsaugos nuostatų.

Or. en
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Pakeitimas 621
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Per laikotarpį po šio reglamento 
įsigaliojimo ir prieš įsteigiant Instituciją, 
3-ojo lygio komitetas, glaudžiai 
bendradarbiaudamas su Komisija, 
pasirengia 3-ojo lygio komiteto pakeitimui 
Institucija. 3-ojo lygio komitetai gali imtis 
visų reikalingų parengiamųjų priemonių, 
kurias galutiniu sprendimu patvirtina 
atitinkamos Institucijos tarnybos. Jos 
apima Institucijos pirmininko ir 
vykdomojo direktoriaus bei valdybos 
narių atrankos tvarką, taip pat su šių 
asmenų atrankos organizavimą.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma patikslinti nuostatas dėl parengiamųjų veiksmų, kurių gali būti imtasi prieš įsteigiant 
EPI. Siekiant veiksmingumo, reikia, kad įsigaliojus Reglamentui 3L3 komitetai galėtų imtis 
visų reikiamų EPI steigimo parengiamųjų priemonių, kurias turi patvirtinti atitinkamos EPI 
tarnybos. Šis modus operandi padės kiek įmanoma labiau sutrumpinti laikotarpį, per kurį EPI 
negalės dirbti visu pajėgumu dėl nepatvirtintų jų pirmininko ir vykdomojo direktoriaus 
kandidatūrų. 

Pakeitimas 622
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Per laikotarpį po šio reglamento 
įsigaliojimo ir prieš pirmininko ir 
valdybos narių, taip pat vykdomojo 
direktoriaus paskyrimą EPI laikinai 
pirmininkauja veikiančio 3-iojo lygio
komiteto pirmininkas, o vadovauja šio 
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komiteto generalinis sekretorius.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma patikslinti nuostatas dėl parengiamųjų veiksmų, kurių gali būti imtasi prieš įsteigiant 
EPI. Siekiant veiksmingumo, reikia, kad įsigaliojus Reglamentui 3L3 komitetai galėtų imtis 
visų reikiamų EPI steigimo parengiamųjų priemonių, kurias turi patvirtinti atitinkamos EPI 
tarnybos. Šis modus operandi padės kiek įmanoma labiau sutrumpinti laikotarpį, per kurį EPI 
negalės dirbti visu pajėgumu dėl nepatvirtintų jų pirmininko ir vykdomojo direktoriaus 
kandidatūrų. 

Pakeitimas 623
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Institucija laikoma Europos vertybinių 
popierių rinkos priežiūros institucijų 
komiteto teisių perėmėja. Vėliausiai 
Institucijos įsteigimo dieną visas Europos 
vertybinių popierių rinkos priežiūros 
institucijų komiteto turtas ir 
įsipareigojimai, taip pat visi nebaigta 
veikla automatiškai perduodami 
Institucijos žinion. Europos vertybinių 
popierių rinkos priežiūros institucijų 
komitetas parengia ataskaitą, iš kurios 
matyti galutinė su jo turtu ir 
įsipareigojimais susijusi padėtis jų 
perdavimo dieną. Šios ataskaitos auditą 
atlieka ir ją patvirtina komiteto nariai ir 
Komisija.

Or. en
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Pakeitimas 624
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visiems pagal 1 dalyje nurodytas sutartis 
dirbantiems personalo nariams pasiūloma 
galimybė sudaryti laikinųjų darbuotojų 
sutartis, remiantis Kitų tarnautojų 
įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a punktu, 
įvairiais Institucijos etatų plane 
numatytais lygiais. 

2. Siekiant užtikrinti sklandų esamų 
darbuotojų perėjimą į Instituciją, visiems
pagal 1 dalyje nurodytas sutartis (įskaitant 
deleguotųjų darbuotojų sutartis)
dirbantiems personalo nariams pasiūloma 
galimybė sudaryti laikinųjų darbuotojų 
sutartis, numatančias lygiavertes arba 
panašias ekonomines ir teisines sąlygas 
pagal atitinkamą teisinę sistemą.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma numatyti konkrečias pereinamojo laikotarpio nuostatas, susijusias su dabartiniais 3-
ojo lygmens komiteto darbuotojais.

Pakeitimas 625
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant patikrinti galimų kandidatų 
gebėjimus, darbo našumą ir sąžiningumą, 
sudaryti sutartis įgaliota tarnyba įsigaliojus 
šiam reglamentui taiko visiems 
darbuotojams, turintiems sutartis su 
Europos vertybinių popierių rinkos 
priežiūros institucijų komitetu ar jo 
sekretoriatu, vidaus atrankos procedūrą.

Siekiant patikrinti galimų kandidatų 
gebėjimus, darbo našumą ir sąžiningumą, 
sudaryti sutartis įgaliota tarnyba įsigaliojus 
šiam reglamentui taiko visiems 
darbuotojams, turintiems sutartis su 3-ojo 
lygio komitetu ar jo sekretoriatu, vidaus 
atrankos procedūrą. Vidaus atrankos 
procedūros metu turėtų būti visapusiškai 
atsižvelgta į įgūdžius ir patirtį, kurias 
parodė asmuo atlikdamas savo užduotis 
prieš perėjimą.

Or. en
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Pagrindimas

Siūloma numatyti konkrečias pereinamojo laikotarpio nuostatas, susijusias su 3-ojo lygmens 
komiteto dabartiniais darbuotojais. 

Pakeitimas 626
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į šią ataskaitą įtraukiamas 
suinteresuotųjų šalių grupės veiklos ir jos 
galimo sustiprinimo siekiant, kad šių 
patarimų teikimas taptų privalomas, 
vertinimas.

Or. en

Pakeitimas 627
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija rengia ataskaitą atsižvelgdama į 
Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupės, stebėtojų 
tarybos ir Jungtinio komiteto pasiūlymus. 
Šie pasiūlymai pridedami prie Komisijos 
skelbiamos ataskaitos.

Or. en
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Pakeitimas 628
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija rengia ataskaitą atsižvelgdama į 
pagal 22 straipsnį įsteigtos Vertybinių 
popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių 
grupės, pagal 26 straipsnį įsteigtos 
stebėtojų tarybos ir pagal 40 straipsnį 
įsteigto Jungtinio komiteto pasiūlymus dėl 
Institucijos ir Europos finansų priežiūros 
sistemos (EFPIS) kūrimo. Šie pasiūlymai 
bus pridedami prie ataskaitos, kurią turi 
paskelbti Komisija. Komisija taip pat 
atsižvelgia į kitų suinteresuotųjų subjektų 
grupių nuomonę.

Or. en

Pakeitimas 629
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ataskaitoje, be kita ko, apžvelgiama 
institucijų veikla, kaip numatyta 6 
straipsnyje, apsaugos sąlygos taikymas 
pagal 23 straipsnį ir EFPIS veikla pagal 
39 straipsnį. Joje pateikiama pasiūlymų, 
kaip toliau didinti Institucijos ir EFPIS 
vaidmenį, siekiant sukurti integruotą 
Europos priežiūros sistemą, įskaitant, jei 
būtina, pasiūlymus dėl Sutarties ir 
sektorių teisės aktų pakeitimų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suteikti EPI įgaliojimus vykdyti tiesioginę priežiūrą ES lygiu, būtina pakeisti visus 
susijusius sektorių teisės aktus arba Sutartį, kad Sutartimi nebūtų varžomos institucijų galios 
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veikti savo nuožiūra. Komisija, teikdama pasiūlymus dėl EPI plėtojimo, turėtų apsvarstyti šią 
galimybę. 

Pakeitimas 630
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos ataskaitoje, inter alia, 
vertinama: nacionalinių institucijų 
pasiektas standartinės priežiūros 
praktikos konvergencijos laipsnis; 
priežiūros institucijų kolegijų veikla; 
tarpvalstybinių įstaigų, ypač ES lygmens 
įstaigų, priežiūros mechanizmas; 
23 straipsnio taikymas kalbant apie 
apsaugos priemones ir reguliavimą bei 
priežiūros konvergencija Europos 
Sąjungos krizių valdymo ir sprendimo 
srityse. 

Or. en

Pakeitimas 631
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Toje ataskaitoje taip pat vertinama 
pažanga siekiant reguliavimo ir priežiūros 
konvergencijos Bendrijos krizių valdymo 
ir sprendimo srityse. Vertinimas 
grindžiamas išsamiomis konsultacijomis, 
įskaitant konsultacijas su Vertybinių 
popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių 
grupe.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 632
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Toje ataskaitoje taip pat vertinama pažanga 
siekiant reguliavimo ir priežiūros 
konvergencijos Bendrijos krizių valdymo 
ir sprendimo srityse. Vertinimas 
grindžiamas išsamiomis konsultacijomis, 
įskaitant konsultacijas su Vertybinių 
popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių 
grupe.

Toje ataskaitoje taip pat vertinama 
pažanga, padaryta siekiant Institucijos 
tikslų, ir raida siekiant reguliavimo ir 
priežiūros konvergencijos Europos 
Sąjungos krizių valdymo ir sprendimo 
srityse. Be to, ataskaitoje vertinama, kaip 
sistemoje tvarkomos su jos veikla 
susijusios išlaidos ir kaip gali būti 
pasiektas visiškas jų internalizavimas. 
Vertinimas grindžiamas išsamiomis 
konsultacijomis, įskaitant konsultacijas su 
Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupe. 

Or. en

Pakeitimas 633
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Toje ataskaitoje taip pat vertinama pažanga 
siekiant reguliavimo ir priežiūros 
konvergencijos Bendrijos krizių valdymo 
ir sprendimo srityse. Vertinimas 
grindžiamas išsamiomis konsultacijomis, 
įskaitant konsultacijas su Vertybinių 
popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių 
grupe.

Toje ataskaitoje taip pat vertinama pažanga 
siekiant reguliavimo ir priežiūros 
konvergencijos Europos Sąjungos krizių 
valdymo ir sprendimo srityse. Ataskaitoje 
taip pat vertinami visos Europos 
priežiūros institucijų sistemos 
efektyvumas ir Institucijos biudžeto 
poreikiai atsižvelgiant į Institucijos 
atsakomybės, galių ir užduočių didėjimą. 
Vertinimas grindžiamas išsamiomis 
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konsultacijomis, įskaitant konsultacijas su 
Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupe.

Or. en

Pakeitimas 634
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Turėtų būti numatytas naujos 
priežiūros sistemos įgyvendinimas ir 
kruopščiai įvertintas jos veiksmingumas. 
Reikėtų apsvarstyti priežiūros sistemos 
raidą vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu, kad 
ateityje sistemą sudarytų tik dvi 
institucijos: viena atsakinga už mikrolygio 
priežiūrą, o kita – už skaidrumą, 
investuotojų apsaugą ir rinkų vientisumą. 

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme priežiūros sistema sudaroma remiantis tradicine schema, kai priežiūros 
institucijos veikia kaip tarpininkai. Tačiau kadangi ribos tarp tarpininkų yra neaiškios, 
vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu, prireikus, reikėtų apsvarstyti kitokią priežiūros sistemą.

Pakeitimas 635
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Europos Parlamentas ir Taryba, 
remdamiesi 1 dalyje nurodyta ataskaita, 
išnagrinėja šį reglamentą ir nusprendžia, 
ar turi būti persvarstyta šios Institucijos 



PE439.931v01-00 86/86 AM\809655LT.doc

LT

uždaviniai ir struktūra.

Or. en


