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Pakeitimas 662
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atlikdami šiuo reglamentu jiems skirtas 
užduotis, stebėtojų tarybos pirmininkas ir 
balsuojantys nariai veikia nepriklausomai 
ir objektyviai Bendrijos interesais, neprašo 
Bendrijos institucijų ar įstaigų, kurios nors 
valstybės narės vyriausybės ar bet kokios 
kitos viešosios ar privačiosios įstaigos 
nurodymų ir jais nesivadovauja.

Atlikdami šiuo reglamentu jiems skirtas 
užduotis, stebėtojų tarybos pirmininkas ir 
balsuojantys nariai veikia nepriklausomai 
ir objektyviai tik visos Europos Sąjungos 
interesais, neprašo Europos Sąjungos
institucijų ar įstaigų, kurios nors valstybės 
narės vyriausybės ar bet kokios kitos 
viešosios ar privačiosios įstaigos nurodymų 
ir jais nesivadovauja.

Or. en

Pakeitimas 663
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, ES institucijos ir kitos 
viešosios ar privačiosios įstaigos nesiekia 
daryti poveikio stebėtojų tarybos nariams, 
vykdantiems Europos bankininkystės 
institucijos pavestas užduotis.

Or. en
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Pakeitimas 664
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stebėtojų tarybos nariai ir jos darbuotojai 
neturėtų būti dirbę finansų įstaigose arba 
teikę joms paslaugas per trejus metus 
prieš pradėdami ir trejus metus nustoję 
eiti pareigas institucijoje.

Or. en

Pakeitimas 665
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. 

Or. en

Pakeitimas 666
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Stebėtojų taryba, remdamasi valdybos 
pasiūlymu, 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 
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paskelbiama viešai.

Or. en

Pakeitimas 667
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies pirma 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

Pakeitimas 668
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies pirma 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

Pagrindimas

Stebėtojų tarybos sprendimai turėtų atitikti Europos perspektyvą, o ne būti pagrįsti 
nacionalinėmis aplinkybėmis. Tik sprendimai dėl finansavimo turėtų būti grindžiami politiniu 
susitarimu dėl bendrosios pozicijos (BKD), atsižvelgiant į nacionalinius įnašus į sistemos 
finansavimą.
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Pakeitimas 669
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies pirma 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

Pagrindimas

Stebėtojų tarybą sudaro savo srityse pripažinti ekspertai, todėl sprendimai visada turi būti 
priimami laikantis principo, kad kiekvieno nario balsas turi tą pačią vertę. Nebūtina 
reikalauti kvalifikuotosios balsų daugumos, kad EBI pasiektų savo tikslus; paprasta balsų 
dauguma vienodomis sąlygomis užtikrinamas vienodas požiūris į visas ekspertų nuomones.

Pakeitimas 670
Carl Haglund

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies pirma 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

Pagrindimas

Stebėtojų tarybą sudaro savo srityse pripažinti ekspertai, todėl sprendimai visada turi būti 
priimami laikantis principo, kad kiekvieno nario balsas turi tą pačią vertę. Nebūtina 
reikalauti kvalifikuotosios balsų daugumos, kad EBI pasiektų savo tikslus; paprasta balsų 
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dauguma vienodomis sąlygomis užtikrinamas vienodas požiūris į visas ekspertų nuomones.

Pakeitimas 671
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies pirma 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

Justification

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 EBA. It will 
also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
EBA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
EBA 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 672
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies pirma 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 

Stebėtojų tarybos sprendimai priimami 
paprasta jos narių balsų dauguma pagal 
principą, kad kiekvienas narys turi vieną 
balsą. 
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205 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 673
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies pirma 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 pagal principą, 
kad kiekvienas narys turi vieną balsą. Dėl 
7 ir 8 straipsniuose nurodytų aktų, visų 
priemonių bei sprendimų, priimamų pagal 
VI skyrių ir nukrypdama nuo pirmos 
pastraipos, stebėtojų taryba priima 
sprendimus kvalifikuotąja savo narių 
balsų dauguma, kaip apibrėžta Europos 
Sąjungos sutarties 16 straipsnio 4 dalyje. 

Or. en

Pakeitimas 674
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies pirma 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 ES 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. 
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Or. en

Justification

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 675
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies pirma 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 ir 
Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo 
laikotarpio nuostatų, kuris pridedamas 
prie Europos Sąjungos sutarties ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 3 
straipsnyje. 

Or. en
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Pagrindimas

Pritaikymas prie Lisabonos sutarties.

Pakeitimas 676
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi kiti stebėtojų tarybos sprendimai 
priimami paprastąja narių balsų 
dauguma. 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 677
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi kiti stebėtojų tarybos sprendimai 
priimami paprastąja narių balsų 
dauguma. 

Išbraukta.

Or. en

Justification

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 EBA. It will 
also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
EBA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
EBA 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. 
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Pakeitimas 678
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies antra 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

Justification

This amendment 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 amendment 
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 679
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi kiti stebėtojų tarybos sprendimai 
priimami paprastąja narių balsų 
dauguma. 

Visi kiti stebėtojų tarybos sprendimai 
priimami paprasta balsų dauguma ir 
kiekvienas narys turi vieną balsą.

Or. en
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Pakeitimas 680
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi kiti stebėtojų tarybos sprendimai 
priimami paprastąja narių balsų dauguma. 

1. Stebėtojų tarybos sprendimai priimami 
paprastąja jos narių balsų dauguma pagal 
principą, kad kiekvienas narys turi vieną 
balsą. 

Or. en

Pagrindimas

Stebėtojų tarybą sudaro savo srityse pripažinti ekspertai, todėl sprendimai visada turi būti 
priimami laikantis principo, kad kiekvieno nario balsas turi tą pačią vertę. Nebūtina 
reikalauti kvalifikuotosios balsų daugumos, kad EBI pasiektų savo tikslus; paprasta balsų 
dauguma vienodomis sąlygomis užtikrinamas vienodas požiūris į visas ekspertų nuomones.

Pakeitimas 681
Carl Haglund

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi kiti stebėtojų tarybos sprendimai 
priimami paprastąja narių balsų dauguma. 

Stebėtojų tarybos sprendimai priimami 
paprastąja jos narių balsų dauguma pagal 
principą, kad kiekvienas narys turi vieną 
balsą. 

Or. en

Pagrindimas

Stebėtojų tarybą sudaro savo srityse pripažinti ekspertai, todėl sprendimai visada turi būti 
priimami laikantis principo, kad kiekvieno nario balsas turi tą pačią vertę. Nebūtina 
reikalauti kvalifikuotosios balsų daugumos, kad EBI pasiektų savo tikslus; paprasta balsų 
dauguma vienodomis sąlygomis užtikrinamas vienodas požiūris į visas ekspertų nuomones.
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Pakeitimas 682
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi kiti stebėtojų tarybos sprendimai
priimami paprastąja narių balsų dauguma. 

1. Stebėtojų tarybos sprendimai priimami 
paprastąja jos narių balsų dauguma pagal 
principą, kad kiekvienas narys turi vieną 
balsą. 

Or. en

Pakeitimas 683
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi kiti stebėtojų tarybos sprendimai 
priimami paprastąja narių balsų dauguma. 

1. Visi stebėtojų tarybos sprendimai 
priimami paprastąja narių balsų dauguma. 

Or. en

Pagrindimas

Stebėtojų tarybos sprendimai turėtų atitikti Europos perspektyvą, o ne būti pagrįsti 
nacionalinėmis aplinkybėmis. Tik sprendimai dėl finansavimo turėtų būti pagrįsti politiniu 
susitarimu dėl bendrosios pozicijos (BKD), atsižvelgiant į nacionalinius įnašus į sistemos 
finansavimą.
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Pakeitimas 684
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikydama išimtį iš 1 dalies, stebėtojų 
taryba priima sprendimus pagal VI skyrių 
kvalifikuotąja savo narių balsų dauguma, 
kaip apibrėžta ES Sutarties 16 straipsnyje 
ir protokolo dėl pereinamojo laikotarpio 
nuostatų, kuris pridedamas prie Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo, 
3 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Stebėtojų tarybos sprendimai turėtų atitikti Europos perspektyvą, o ne būti pagrįsti 
nacionalinėmis aplinkybėmis. Tik sprendimai dėl finansavimo turėtų būti pagrįsti politiniu 
susitarimu dėl bendrosios pozicijos (BKD), atsižvelgiant į nacionalinius įnašus į sistemos 
finansavimą.

Pakeitimas 685
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į sprendimus pagal 
11 straipsnio 3 dalį, grupės pasiūlytas 
sprendimas laikomas priimtu, jei jis 
patvirtinamas paprasta stebėtojų tarybos 
narių dauguma.  

Or. en
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Pakeitimas 686
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies pirma 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 balsuojančių narių išrinkti 
keturi nariai. 

Or. en

Pakeitimas 687
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies pirma 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

EBI veikia kiek įmanoma nepriklausomai. Dėl šios priežasties Europos Komisijos įtaka šiai 
institucijai ribojama. Pasiūlytu pakeitimu siekiama pašalinti Komisijos atstovą iš EBI 
valdybos. Norint užtikrinti deramą Komisijos ir EBI keitimąsi informaciją ir bendravimą 
pakanka, kad Komisijos atstovas dalyvautų EBI stebėtojų taryboje kaip nebalsuojantis narys.

Pakeitimas 688
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 689
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies antra 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 jo pavaduotojas, o narius –
pakaitiniai nariai, paskirti pagal 
25.2 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 690
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdomasis direktorius dalyvauja 
valdybos posėdžiuose be teisės balsuoti.

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

Or. en
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Pakeitimas 691
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdyba susirenka į eilinius posėdžius bent 
du kartus per metus.

Valdyba susirenka prieš kiekvieną 
stebėtojų tarybos posėdį ir tiek, kiek 
būtina.

Or. en

Pakeitimas 692
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdybos nariai veikia nepriklausomai ir 
objektyviai Bendrijos interesais, neprašo 
jokių Bendrijos institucijų ar įstaigų, 
kurios nors valstybės narės vyriausybės ar 
bet kokios kitos viešosios ar privačiosios 
įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja.

Valdybos nariai veikia nepriklausomai ir 
objektyviai tik visos Europos Sąjungos 
interesais, neprašo jokių Europos 
Sąjungos institucijų ar įstaigų, kurios nors 
valstybės narės vyriausybės ar bet kokios 
kitos viešosios ar privačiosios įstaigos 
nurodymų ir jais nesivadovauja.

Or. en

Pakeitimas 693
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 694
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 54 straipsnyje nurodytus Tarnybos 
nuostatus iš tarnybos išėję valdybos 
nariai, sutikdami eiti tam tikras 
skiriamąsias pareigas ar gauti tam tikrą 
naudą, ir toliau privalo elgtis sąžiningai ir 
apdairiai.

Or. en

Pakeitimas 695
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
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Pakeitimas 696
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 697
Antolín Sánchez Presedo

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 698
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies pirma 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
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Pakeitimas 699
Udo Bullmann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmininko pavaduotojas yra pakaitinis 
pirmininkas ir atsako už išorės ryšius su 
jungtiniu komitetu, ESRV ir 
tarptautinėmis institucijomis.

Or. en

Pakeitimas 700
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirmininką skiria stebėtojų taryba, 
atsižvelgdama į jo nuopelnus, gebėjimus, 
finansų įstaigų 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 įstaigų ir rinkų išmanymą bei su 
finansų priežiūra ir reguliavimu susijusią 
patirtį, pagal atviros atrankos procedūrą; 
procedūrai vadovauja stebėtojų taryba, 
kuri išrenka tris stipriausius kandidatus 
apsvarstyti Europos Parlamentui.

Or. en

Pakeitimas 701
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirmininką skiria stebėtojų taryba, 
atsižvelgdama į jo nuopelnus, gebėjimus, 
finansų įstaigų ir rinkų išmanymą bei su 

2. Pirmininką ir pirmininko pavaduotoją 
skiria stebėtojų taryba, atsižvelgdama į jų
nuopelnus, gebėjimus, finansų įstaigų ir 
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finansų priežiūra ir reguliavimu susijusią 
patirtį, pagal atviros atrankos procedūrą.

rinkų išmanymą bei su finansų priežiūra ir 
reguliavimu susijusią patirtį, pagal atviros 
atrankos procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 702
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš skyrimą stebėtojų tarybos pasirinktą 
kandidatą turi patvirtinti Europos 
Parlamentas.

Prieš skyrimą tris stebėtojų tarybos 
pasirinktus kandidatus turi patvirtinti 
Europos Parlamentas, kuris vieną iš jų 
paskiria pirmininku.

Or. en

Pakeitimas 703
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies antra 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
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Pakeitimas 704
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Jei nėra pirmininko ir pirmininko 
pavaduotojo, stebėtojų taryba taip pat iš 
savo narių išrenka laikinus narį, kuris 
atliktų pirmininko pareigas jiems nesant.

Or. en

Pakeitimas 705
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 54 straipsnyje nurodytus Tarnybos 
nuostatus iš tarnybos išėjęs pirmininkas, 
sutikdamas eiti tam tikras skiriamąsias 
pareigas ar gauti tam tikrą naudą, ir 
toliau privalo elgtis sąžiningai ir 
apdairiai.

Or. en

Pakeitimas 706
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Be 7a, 8, 9, 10, 11a ir 18 straipsniuose
minimos informacijos, ataskaita visų 
pirma apima informaciją apie banko 
kreditų namų ūkiams ir MVĮ, pasiūlą, 
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sumą ir sąnaudas ir apie valstybės 
skolinių įsipareigojimų, kuriuos valdo 
kredito įstaigos, kiekį ir su jais susijusius 
pokyčius ir informaciją apie institucijos ir 
Europos sisteminės rizikos valdybos 
sąveikos mastą ir, kai tinka, atsaką į 
Bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupės pateiktas nuomones ir vertinimus. 
Be to, į ją įtraukiama visa svarbi Europos 
Parlamento ad hoc pagrindu paprašyta 
informacija.

Or. en

Pagrindimas

Tai reikėtų įtraukti į pranešimą siekiant papildyti informaciją.

Pakeitimas 707
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Be 7a, 8, 9, 10, 11a ir 18 straipsniuose 
minimos informacijos, ataskaita visų 
pirma apima informaciją apie institucijos 
ir Europos sisteminės rizikos valdybos 
sąveikos mastą ir, kai tinka, atsaką į 
Bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupės pateiktas nuomones ir vertinimus. 
Be to, į ją įtraukiama visa svarbi Europos 
Parlamento ad hoc pagrindu paprašyta 
informacija.

Or. en

Pagrindimas

Be to, svarbu, kad EPI būtų formaliau atsakinga suinteresuotųjų šalių grupei ir Parlamentui, 
kad būtų galima užtikrinti demokratinių ir suinteresuotųjų šalių interesų pripažinimą.
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Pakeitimas 708
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Be 7a, 8, 9, 10, 11a ir 18 straipsniuose 
minimos informacijos, ataskaita visų 
pirma apima informaciją apie galimybę 
naudoti banko kreditus namų ūkiams ir 
MVĮ, kreditų pasiūlą, sumą ir sąnaudas ir 
apie valstybės skolinių įsipareigojimų, 
kuriuos valdo kredito įstaigos, kiekį ir su 
jais susijusius pokyčius. Be to, į ją 
įtraukiama informacija apie 50 didesnių 
ES veikiančių finansų įstaigų ir visa 
svarbi Europos Parlamento ad hoc
pagrindu paprašyta informacija.

Or. en

Pakeitimas 709
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Be 7a, 8, 9, 10, 11a ir 18 straipsniuose 
minimos informacijos, ataskaita visų 
pirma gali apimti informaciją apie 
galimybę naudoti banko kreditus namų 
ūkiams ir MVĮ, kreditų pasiūlą, sumą ir 
sąnaudas ir apie valstybės skolinių 
įsipareigojimų, kuriuos valdo kredito 
įstaigos, kiekį ir su jais susijusius 
pokyčius.

Or. en
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Pakeitimas 710
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 įstaigų 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 įstaigų ir rinkų išmanymą, su 
finansų priežiūra ir reguliavimu susijusią 
patirtį bei valdymo patirtį, pagal atviros 
atrankos procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 711
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 4 dalies pirma 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 712
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stebėtojų taryba visų pirma įvertina: Valdyba visų pirma įvertina:

Or. en
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Pakeitimas 713
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 4 dalies trečia 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 714
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 valdybos pasiūlymu.

Or. en

Pakeitimas 715
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdomasis direktorius neturėtų būti 
dirbęs arba teikęs paslaugas finansų 
įstaigoms trejus metus prieš pradėdamas 
ir trejus metus nustojęs eiti pareigas 
institucijoje.
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Or. en

Pakeitimas 716
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 54 straipsnyje nurodytus Tarnybos 
nuostatus vykdomasis direktorius, 
sutikdamas eiti tam tikras skiriamąsias 
pareigas ar gauti tam tikrą naudą, ir 
toliau privalo elgtis sąžiningai ir 
apdairiai.

Or. en

Pakeitimas 717
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucija yra EFPIS, kuri veikia kaip 
priežiūros institucijų tinklas, dalis.

1. Institucija yra ESFS, kurios pagrindinis 
uždavinys – užtikrinti, kad finansų 
sektoriui taikomos taisyklės būtų tinkamai 
įgyvendintos siekiant išsaugoti finansinį 
stabilumą, ir užtikrinti pasitikėjimą visa 
finansų sistema bei pakankamą 
finansinių paslaugų klientų apsaugą, 
dalis.

Or. en
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Pakeitimas 718
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
IV skyriaus 2 skirsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EUROPOS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ 
JUNGTINIS KOMITETAS

EUROPOS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA 
(JUNGTINIS KONSULTACINIS 
KOMITETAS)
(Patvirtinus šį pakeitimą, reikės padaryti 
atitinkamus pakeitimus visame tekste.)

Or. en

Pagrindimas

Svarbu nustatyti, kad JK būtų konsultacinė įstaiga, veikianti ir EPI viduje ir tarp EPI ir 
ESRV.

Pakeitimas 719
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
IV skyriaus 2 skirsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EUROPOS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ 
JUNGTINIS KOMITETAS

EUROPOS PRIEŽIŪROS 
INSTITUCIJOS (JUNGTINIS 
KOMITETAS)

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atsižvelgti į P. Skinnerio pranešimą.
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Pakeitimas 720
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) su būstine 
Briuselyje.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinama JK svarba ir suteikiama nuolatinė būstinė nuolatiniam jo 
sekretoriatui geografiniame EFPIS centre.

Pakeitimas 721
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

Kad Europos priežiūros institucijos (jungtinis komitetas) būtų veiksmingesnės, jų būstinė 
turėtų būti kiekvienos institucijos vietoje, kad būtų galima kurti masto ekonomiją; ji turėtų 
būti ten, kur įsikurs ESRV, t.y. – Frankfurte. 
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Pakeitimas 722
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Šiuo pakeitimu siekiama atsižvelgti į P. Skinnerio pranešimą ir pakeisti jungtinio komiteto 
būstinę.

Pakeitimas 723
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 
vertybinių popierių ir rinkų 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 plovimo priemonėmis ir
– keitimusi informacija su Europos 
sisteminės rizikos valdyba ir santykių tarp 



AM\810280LT.doc 31/70 PE439.990v01-00

LT

Europos sisteminės rizikos valdybos ir
Europos priežiūros institucijos ramsčių 
plėtojimu.

Or. en

Pakeitimas 724
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 
vertybinių popierių ir rinkų institucija ir 
užtikrina darbo nuoseklumą įvairiuose 
sektoriuose. 

2. Jungtinis komitetas veikia kaip forumas, 
kuriame Institucija reguliariai ir glaudžiai 
bendradarbiauja su kitomis EPI ir užtikrina 
darbo nuoseklumą įvairiuose sektoriuose, 
ypač susijusiuose su: 

– finansiniais konglomeratais;
– apskaita ir auditu;
– finansinio stabilumo mikrolygio rizikos 
ribojimo analizėmis, atsižvelgiant į 
pokyčius, riziką ir silpnąsias vietas 
visuose sektoriuose;
– mažmeniniais investiciniais produktais;
– kovos su pinigų plovimo priemonėmis ir
– keitimusi informacija su Europos 
sisteminės rizikos valdyba ir santykių tarp 
Europos sisteminės rizikos valdybos ir 
Europos priežiūros institucijų plėtojimu.

Or. en

Pagrindimas

Jungtinis komitetas plėtoja naujas bendrų veiksmų sritis. Todėl siūloma reglamentuose 
nurodyti kelias bendradarbiavimo sritis. Galutinius sprendimus priims steigiamieji komitetai, 
remdamiesi parengiamąja jungtinio komiteto veikla.



PE439.990v01-00 32/70 AM\810280LT.doc

LT

Pakeitimas 725
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 
vertybinių popierių ir rinkų institucija ir 
užtikrina darbo nuoseklumą įvairiuose 
sektoriuose. 

2. Jungtinis komitetas veikia kaip forumas, 
kuriame Institucija reguliariai ir glaudžiai 
bendradarbiauja su Europos priežiūros 
institucija (draudimas ir profesinės 
pensijos) bei Europos priežiūros institucija 
(vertybiniai popieriai ir rinkos) ir užtikrina 
darbo nuoseklumą ir mokymąsi įvairiuose 
sektoriuose, ypač susijusiuose su:

– finansiniais konglomeratais;
– apskaita ir auditu;
– finansinio stabilumo mikrolygio rizikos 
ribojimo analizėmis;
– mažmeniniais investiciniais produktais;
– kovos su pinigų plovimo priemonėmis ir
– keitimusi informacija su Europos 
sisteminės rizikos valdyba ir santykių tarp 
Europos sisteminės rizikos valdybos ir 
Europos priežiūros institucijų plėtojimu.

Or. en

Pagrindimas

Papildomas JK vaidmuo būtų gerinti EPI ir ESRV informacijos keitimosi kokybę ir jų 
sekretoriatų santykius.

Pakeitimas 726
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

kuriame Institucija reguliariai ir glaudžiai 
bendradarbiauja su Europos draudimo ir 
profesinių pensijų institucija bei Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija ir 
užtikrina darbo nuoseklumą ir mokymąsi 
įvairiuose sektoriuose, ypač susijusiuose 
su:
– finansiniais konglomeratais;
– apskaita ir auditu;
– finansinio stabilumo mikrolygio rizikos 
ribojimo analizėmis;
– mažmeniniais investiciniais produktais;
– kovos su pinigų plovimo priemonėmis ir
– keitimusi informacija su Europos 
sisteminės rizikos valdyba ir santykių tarp 
Europos sisteminės rizikos valdybos ir 
Europos priežiūros institucijų plėtojimu.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atsižvelgti į P. Skinnerio pranešimą.

Pakeitimas 727
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 
vertybinių popierių ir rinkų 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 
vertybinių popierių ir rinkų institucija ir 
užtikrina darbo nuoseklumą įvairiuose 
sektoriuose; be to, jis užtikrina priežiūros 
nuoseklumą ir koordinavimą įvairiuose 
sektoriuose, ypač susijusiuose su:
– finansiniais konglomeratais;



PE439.990v01-00 34/70 AM\810280LT.doc

LT

– apskaita ir auditu;
– finansinio stabilumo mikrolygio rizikos 
ribojimo analizėmis;
– mažmeniniais investiciniais produktais;
– kovos su pinigų plovimo priemonėmis ir
– keitimusi informacija su Europos 
sisteminės rizikos valdyba. 

Or. en

Pakeitimas 728
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 
vertybinių popierių ir rinkų institucija ir 
užtikrina darbo nuoseklumą įvairiuose 
sektoriuose. 

2. Jungtinis komitetas veikia kaip visa 
apimanti EFPIS struktūra, kurioje
Institucija reguliariai ir glaudžiai 
bendradarbiauja su Europos draudimo ir 
profesinių pensijų institucija bei Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija ir 
užtikrina darbo nuoseklumą įvairiuose 
sektoriuose. 

Or. en

Pakeitimas 729
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 darbuotojai yra 
deleguotieji trijų Europos priežiūros 
institucijų atstovai. Institucija skiria 
pakankamai išteklių administravimo, 
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infrastruktūros ir veiklos išlaidoms.

Or. en

Pagrindimas

Turėdamas nuolatinį sekretoriatą, JK galės veiksmingiau vykdyti jam paskirtas užduotis ir 
ilgainiui bus galima didinti jo vaidmenį. Be to, jis turėtų kurti įvairių sektorių mokymo ir 
bendrus priežiūros principus sekretoriatuose, kuriuose dirba deleguoti trijų EPI atstovai.

Pakeitimas 730
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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 darbuotojai yra 
deleguotieji trijų Europos priežiūros 
institucijų atstovai. Institucija skiria 
pakankamai išteklių administravimo, 
infrastruktūros ir veiklos išlaidoms.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atsižvelgti į P. Skinnerio pranešimą.

Pakeitimas 731
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 
vertybinių popierių ir rinkų institucijos 
pirmininkai ir, kai taikoma, pagal 43 

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

Or. en

Pakeitimas 732
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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 
vertybinių popierių ir rinkų institucijos
pirmininkai ir, kai taikoma, pagal 43 
straipsnį įsteigto pakomitečio pirmininkas.

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

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atsižvelgti į P. Skinnerio pranešimą.

Pakeitimas 733
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 
vertybinių popierių ir rinkų institucijos
pirmininkai ir, kai taikoma, pagal 43 
straipsnį įsteigto pakomitečio pirmininkas.

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

Or. en



AM\810280LT.doc 37/70 PE439.990v01-00

LT

Pagrindimas

Būtina geriau apibrėžti JK struktūrą, įskaitant valdybą, kurią sudaro trijų EPI vadovai.

Pakeitimas 734
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
tarybos, taip pat 43 straipsnyje minėtų 
pakomitečių posėdžius kaip stebėtojai.

Or. en

Pakeitimas 735
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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 jungtinio 
komiteto tarybos, taip pat 43 straipsnyje 
minėtų pakomitečių posėdžius kaip 
stebėtojai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atsižvelgti į P. Skinnerio pranešimą.
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Pakeitimas 736
Antolín Sánchez Presedo

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, 
taip pat 43 straipsnyje minėtų pakomitečių 
posėdžius kaip stebėtojai.

Or. en

Pakeitimas 737
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. 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 yra Europos 
sisteminės rizikos valdybos pirmininko 
pavaduotojas.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu suteikti EPI mikrolygio patirčiai pakankamai svarbos Europos sisteminės rizikos 
valdyboje (ESRV). Be to, svarbu, kad ESRV nebūtų pernelyg nukreipta į bankininkystę, kad 
bankininkystei, draudimui, vertybiniams popieriams ir rinkoms tinkamai atstovautų 
JK pirmininkas, kuris gali atstovauti visiems trims sektoriams.
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Pakeitimas 738
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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. 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. Jungtinio 
komiteto pirmininkas yra Europos 
sisteminės rizikos valdybos pirmininko 
pavaduotojas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atsižvelgti į P. Skinnerio ir S. Goulard pranešimus.

Pakeitimas 739
Antolín Sánchez Presedo

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 
bankininkystės priežiūros institucijos, 
Europos draudimo ir profesinių pensijų 
priežiūros institucijos ir Europos 
vertybinių popierių ir rinkų priežiūros 
institucijos pirmininkų metinės rotacijos 
principu.

Or. en
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Pakeitimas 740
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Europos priežiūros institucijų jungtinis
komitetas priima savo darbo tvarkos 
taisykles ir jas paskelbia. Taisyklėse gali 
būti nurodyti papildomi jungtinio komiteto 
posėdžių dalyviai.

4. Jungtinis komitetas priima savo darbo 
tvarkos taisykles ir jas paskelbia. 
Taisyklėse gali būti nurodyti papildomi 
jungtinio komiteto posėdžių dalyviai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atsižvelgti į P. Skinnerio pranešimą.

Pakeitimas 741
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atsižvelgti į P. Skinnerio pranešimą.
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Pakeitimas 742
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 743
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
42 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

42a straipsnis
Jungtinis komitetas stebi ir koordinuoja 
priežiūros institucijų kolegijas, 
prižiūrinčias dideles tarpvalstybines 
finansų įstaigas, kurios laikomos 
svarbiomis sistemai.
Sistemai svarbių finansinių institucijų, 
patenkančių į 2.1 straipsnio taikymo sritį, 
sąrašą sudaro ESRV, glaudžiai 
bendradarbiaudama su Jungtiniu 
komitetu.
Jungtinis komitetas, deramai 
pasikonsultavęs su prižiūrimomis 
institucijomis, atitinkamų institucijų 
valdybomis ir suinteresuotųjų šalių 
grupėmis, ypač finansinių konglometratų 
ir institucijų, kurios veikia įvairiuose 
sektoriuose daugiau nei vienos institucijos 
kompetencijos srityse, atveju, gali 
nuspręsti perimti tiesioginę šiame 
konkrečioms finansų įstaigoms 
taikomame reglamente institucijai 
priskirtą atsakomybę ir kompetenciją.
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Or. en

Pakeitimas 744
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant 42 straipsnio tikslų įsteigiamas 
Europos priežiūros institucijų jungtinio 
komiteto finansinių konglomeratų 
pakomitetis.

Siekiant 42 straipsnio tikslų įsteigiamas 
jungtinio komiteto finansinių konglomeratų 
pakomitetis.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiama aiškesnė teksto versija.

Pakeitimas 745
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pakomitetis iš savo narių išsirenka 
pirmininką, kuris taip pat yra Europos 
priežiūros institucijų jungtinio komiteto 
narys.

Pakomitetis iš savo narių išsirenka 
pirmininką, kuris taip pat yra jungtinio 
komiteto narys.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti P. Skinnerio pranešime pateiktą tekstą.
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Pakeitimas 746
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalies pirma 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 geros 
reputacijos asmenys, kurie turi turėti 
įrodomų reikiamų žinių ir profesinės 
patirties, įskaitant pakankamai aukšto 
lygio priežiūros patirtį bankininkystės 
draudimo ir profesinių pensijų, vertybinių 
popierių ir rinkų arba kitų finansinių 
paslaugų srityse, ir bent du nariai, 
turintys pakankamai teisės žinių, kad 
galėtų teikti profesionalią teisinę 
konsultaciją apie institucijos naudojimąsi 
savo įgaliojimais.

Or. en

Pakeitimas 747
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalies pirma 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 geros 
reputacijos asmenys, kurie turi turėti 
įrodomų reikiamų žinių ir profesinės 
patirties, įskaitant pakankamai aukšto 
lygio priežiūros patirtį bankininkystės 
draudimo ir profesinių pensijų, vertybinių 
popierių ir rinkų arba kitų finansinių 
paslaugų srityse, ir bent du nariai, 
turintys pakankamai teisės žinių, kad 
galėtų teikti profesionalią teisinę 
konsultaciją apie institucijos naudojimąsi 
savo įgaliojimais.
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Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad apeliacinė taryba galėtų kreiptis į asmenis, turinčius žinių visose 
galimose srityse, kuriose ji gali būti paprašyta priimti sprendimą pagal trijų sektorių 
EPI veiksmus. Taip pat svarbu užtikrinti, kad ji galėtų gauti pakankamai teisės žinių, nes ji 
gali būti paprašyta priimti sprendimą dėl sričių, susijusių su teisiniais tam tikrų EPI veiksmų 
reikalavimais.

Pakeitimas 748
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalies pirma 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 geros 
reputacijos asmenys, kurie turi turėti 
įrodomų reikiamų žinių ir profesinės 
patirties, įskaitant pakankamai aukšto 
lygio priežiūros patirtį bankininkystės 
draudimo ir profesinių pensijų, vertybinių 
popierių ir rinkų arba kitų finansinių 
paslaugų srityse, ir bent du nariai, 
turintys pakankamai teisės žinių, kad 
galėtų teikti profesionalią teisinę 
konsultaciją apie institucijos naudojimąsi 
savo įgaliojimais, tačiau tai negali būti 
dabartiniai kompetentingų institucijų ar 
kitų Institucijos veikloje dalyvaujančių 
nacionalinių ar ES arba finansų įstaigų 
darbuotojai.

Or. en

Pagrindimas

Žinoma, kad, atsižvelgiant į P. Skinnerio pranešimą, būtina užtikrinti kiek įmanoma geresnį 
žmogiškąjį apeliacinės tarybos kapitalą.
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Pakeitimas 749
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apeliacinė taryba skiria savo pirmininką. Tarybos, Komisijos ir Europos 
Parlamento kartu paskirtas pirmininkas 
turėtų būti teisininkas specialistas.

Or. en

Pakeitimas 750
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Apeliacinės tarybos sprendimai priimami 
paprastąja balsų dauguma; pirmininko
balsas yra lemiamas.

Or. en

Pakeitimas 751
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalies ketvirta a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apeliacinės tarybos sudėtis subalansuota 
ir atitinka Europos Sąjungą kaip visumą.

Or. en
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Pakeitimas 752
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalies pirma 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 nariai ir du 
pakaitiniai nariai, pasitarus su institucijų 
valdybomis, skiriami taip:. 

– du narius ir du pakaitinius narius skiria 
Taryba,
– du narius ir du pakaitinius narius skiria 
Komisija,
– du narius ir du pakaitinius narius skiria 
Europos Parlamentas,

Or. en

Pakeitimas 753
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalies pirma 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 skiria 
Europos Parlamentas, du – Taryba ir dar 
du – Komisija po viešo kvietimo dalyvauti 
konkurse paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir po pasitarimo su 
stebėtojų taryba. 

Or. en
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Pakeitimas 754
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalies pirma 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 po Europos 
Parlamente vykusio klausymo 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 755
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalies pirma 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
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Pakeitimas 756
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 757
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 758
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.
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Or. en

Pakeitimas 759
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Institucija, Europos draudimo ir 
profesinių pensijų institucija ir Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija 
užtikrina tinkamą apeliacinės tarybos 
veiklos paramą ir sekretoriato paslaugas.

6. Institucija, Europos priežiūros institucija 
(draudimas ir profesinės pensijos) ir 
Europos priežiūros institucija (vertybiniai 
popieriai ir rinkos), pasitelkdamos 
jungtinį komitetą, užtikrina tinkamą 
apeliacinės tarybos veiklos paramą ir 
sekretoriato paslaugas.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi apeliacinė taryba bus jungtiniame komitete, JK turėtų sudaryti sąlygas tarybai 
kreiptis į savo sekretoriatą paramos.

Pakeitimas 760
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Institucija, Europos draudimo ir 
profesinių pensijų institucija ir Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija 
užtikrina tinkamą apeliacinės tarybos 
veiklos paramą ir sekretoriato paslaugas.

6. Institucija, Europos draudimo ir 
profesinių pensijų institucija ir Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija, 
pasitelkdamos jungtinį komitetą, užtikrina 
tinkamą apeliacinės tarybos veiklos paramą 
ir sekretoriato paslaugas.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atsižvelgti į P. Skinnerio pranešime pateiktą nuomonę.

Pakeitimas 761
Othmar Karas

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 patvirtinti 
kompetentingo Institucijos dalinio priimtą 
sprendimą arba ji gali perduoti bylą 
kompetentingam Institucijos padaliniui. 
Pastarajam apeliacinės tarybos sprendimas 
yra privalomas; dalinys priima iš dalies 
pakeistą sprendimą, susijusį su konkrečia 
byla.

Or. en

Pagrindimas

Apeliacinė taryba turėtų patvirtinti arba atmesti sprendimą, bet ji neprivalo jo performuluoti 
– tai priklauso institucijos kompetencijai. 

Pakeitimas 762
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 patvirtinti 
kompetentingo Institucijos dalinio priimtą 
sprendimą arba perduoti bylą 
kompetentingam Institucijos padaliniui. 
Pastarajam apeliacinės tarybos sprendimas 
yra privalomas.

Or. en
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Pakeitimas 763
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės ir Europos Sąjungos 
institucijos ir kiekvienas fizinis ar 
juridinis asmuo gali pateikti tiesioginį 
skundą Teisingumo Teismui dėl 
institucijos sprendimų pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 263 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 764
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) privalomi nacionalinių valdžios 
institucijų, kompetentingų prižiūrėti 
finansų įstaigas, įnašai;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi EBI bus Bendrijos institucija, ji turėtų būti kiek įmanoma daugiau finansuojama 
ES biudžeto lėšomis. Be to, ji išlaikys savo nepriklausomumą. Dėl šių priežasčių nereikėtų 
taikyti nacionalinių priežiūros institucijų finansavimo. 
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Pakeitimas 765
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) privalomi nacionalinių valdžios 
institucijų, kompetentingų prižiūrėti 
finansų įstaigas, įnašai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 766
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) privalomi nacionalinių valdžios 
institucijų, kompetentingų prižiūrėti 
finansų įstaigas, įnašai;

a) privalomi nacionalinių valdžios 
institucijų, kompetentingų prižiūrėti 
finansų įstaigas, įnašai, kurie daromi pagal 
balsų paskirstymą, nustatytą Protokolo 
Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio 
nuostatų, kuris pridedamas prie Europos 
Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo, 3 straipsnio 
3 dalyje. Siekiant šio straipsnio tikslų, 
Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo 
laikotarpio nuostatų 3 straipsnio 3 dalis 
taikoma ir po jame nustatyto 2014 m. 
spalio 31 d. termino; 

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlytu pakeitimu apibrėžiami įnašai, kuriuos turi padaryti nacionalinės bankininkystės 
priežiūros institucijos į EBI. Pasiūlyta taisyklė pagrįsta dabartine praktika. 
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Pakeitimas 767
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) Bendrijos finansavimas, įtrauktas į 
Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą 
(Komisijos skirsnis);

Or. en

Pagrindimas

Kadangi EBI bus Bendrijos institucija, ji turėtų būti kuo daugiau finansuojama ES biudžeto 
lėšomis. Be to, ji išlaikys savo nepriklausomumą. Dėl šių priežasčių nereikėtų taikyti 
nacionalinių priežiūros institucijų finansavimo. 

Pakeitimas 768
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) Europos Sąjungos subsidija, nurodyta 
atskiroje Europos Sąjungos bendrojo 
biudžeto [XII] skirsnio eilutėje;

Or. en

Justification

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 769
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) visi Institucijai mokami mokesčiai 
atitinkamose Bendrijos teisės priemonėse
nurodytais atvejais.

c) visi Institucijai mokami mokesčiai 
6 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais.

Or. en

Pagrindimas

Tiesioginius įnašus iš finansų įstaigų turėti daryti tik institucijos prižiūrimi subjektai.

Pakeitimas 770
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 veiklos 
metus, kurie baigiasi 2011 m. gruodžio 
31 d. (žr. 49 straipsnio 6a dalį), 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.
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Or. en

Pagrindimas

Siūloma, kad pirmaisiais EPI veiklos metais, kurie baigiasi 2011 m. gruodžio 31 d., jų 
biudžetus patvirtintų atitinkamų L3 komitetų nariai, prieš tai pasikonsultavę su Komisija, ir 
tada pateiktų tvirtinti Tarybai ir Parlamentui. Labai svarbu užtikrinti EPI veiklos 
nepriklausomumą, kad jos galėtų pradėti veikti, turėdamos tvirtą finansinį pagrindą. Šio 
nepriklausomumo atsvara yra atskaitomybė ES politinėms institucijoms. 

Pakeitimas 771
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Pirmaisiais EPI veiklos metais, kurie 
baigiasi 2011 m. gruodžio 31 d., biudžetą 
tvirtins 3-iojo lygio komitetų nariai, prieš 
tai pasikonsultavę su Komisija, ir pateiks 
tvirtinti Tarybai ir Parlamentui.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma, kad pirmaisiais EPI veiklos metais, kurie baigiasi 2011 m. gruodžio 31 d., jų 
biudžetus patvirtintų atitinkamų L3 komitetų nariai, prieš tai pasikonsultavę su Komisija, ir 
tada pateiktų tvirtinti Tarybai ir Parlamentui. Labai svarbu užtikrinti EPI veiklos 
nepriklausomumą, kad jos galėtų pradėti veikti, turėdamos tvirtą finansinį pagrindą. Šio 
nepriklausomumo atsvara yra atskaitomybė ES politinėms institucijoms. 

Pakeitimas 772
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Nepaisant pirmiau pateiktų nuostatų, 
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pirmaisiais EPI veiklos metais, kurie 
baigiasi 2011 m. gruodžio 31 d., biudžetą 
tvirtins 3-iojo lygio komitetų nariai, prieš 
tai pasikonsultavę su Europos Komisija, ir 
pateiks tvirtinti biudžeto valdymo 
institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Norint sudaryti palankesnes trumpo laikotarpio veikimo sąlygas, būtina taikyti pereinamojo 
laikotarpio mechanizmą.

Pakeitimas 773
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 bendrijos institucijų bendrai 
priimtos taisyklės šiems nuostatams ir 
sąlygoms taikyti.

Or. en

Pagrindimas

Pirmininkui nereikėtų taikyti ES tarnybos nuostatų. Pirmininko įdarbinimo nuostatas ir 
sąlygas turėtų nustatyti stebėtojų taryba, kaip ir skiriant Europos centrinio banko 
vykdomosios valdybos pirmininką. Atsižvelgiant į tai, kad pirmininkai bus ESRV ir jos 
iniciatyvinio komiteto nariai, reikėtų taikyti ECB atžvilgiu nuoseklų požiūrį.
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Pakeitimas 774
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

Pagrindimas

EPI, vykdydama savo veiklą ir siekdama geresnių rezultatų, gali padaryti žalos pavienėms 
finansų įstaigoms. Tokia žala būtų pateisinama sistemos stabilumo užtikrinimo kontekste, 
todėl EPI neturėtų būti laikoma už ją atsakinga.

Pakeitimas 775
Antolín Sánchez Presedo

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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Pakeitimas 776
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Stebėtojų tarybos ir valdybos nariams, 
vykdomajam direktoriui ir Institucijos 
darbuotojams, įskaitant valstybių narių 
laikinai komandiruotus pareigūnus, taikomi 
profesinės paslapties reikalavimai pagal 
Sutarties 287 straipsnį ir atitinkamos 
atitinkamų Bendrijos teisės aktų nuostatos, 
net ir jiems baigus eiti pareigas. 

1. Stebėtojų tarybos ir valdybos nariams, 
vykdomajam direktoriui ir Institucijos 
darbuotojams, įskaitant valstybių narių 
laikinai komandiruotus pareigūnus ir visi 
kiti asmenys, vykdantys institucijos 
užduotis pagal sutartį, taikomi profesinės 
paslapties reikalavimai pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 339 straipsnį ir 
atitinkamos atitinkamų Europos Sąjungos
teisės aktų nuostatos, net ir jiems baigus 
eiti pareigas. 

Or. en

Pakeitimas 777
Udo Bullmann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Baigę eiti pareigas, jie pirmuosius 
18 mėn. negali eiti pareigų finansų 
institucijose, kurios prieš tai prižiūrėtos 
pagal Europos finansų priežiūros sistemą.

Or. en
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Pakeitimas 778
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

Pakeitimas 779
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucijos veikloje gali dalyvauti ir 
trečiosios šalys, taikančios teisės aktus, 
kuriuos Europos Sąjunga pripažino 
lygiaverčiais institucijos kompetencijos 
srityse, kaip nurodyta 1 straipsnio 
2 dalyje, ir kai jų dalyvavimas didina 
priežiūros institucijai ir šioms trečiosioms 
šalims tiesiogiai naudingų rezultatų 
nuoseklumą. Jų dalyvavimui taikomi 
administraciniai susitarimai, nustatyti 
18 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 780
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio dalyvavimo rezultatas turėtų būti 
veiksmingas dvišalis ir daugiašalis 
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kompetentingų institucijų ir institucijos 
keitimasis informacija, visiškai laikantis 
atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose 
nustatytų taikomų konfidencialumo ir 
duomenų apsaugos nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 781
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija atsako už Institucijos 
administracinį įsteigimą ir pradinę 
administracinę veiklą, kol Institucija įgis 
pakankamą veiklos pajėgumą savo 
biudžetui vykdyti.

1. Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su Europos 
bankininkystės priežiūros institucijų 
komitetu, įsteigtu Komisijos sprendimu 
2009/78/EB (3-iojo lygio komitetas),
atsako už Institucijos administracinį 
įsteigimą ir pradinę administracinę veiklą, 
kol Institucija įgis pakankamą veiklos 
pajėgumą savo biudžetui vykdyti.

Or. en

Pagrindimas

Europos bankininkystės priežiūros institucijų komiteto vaidmuo turėtų būti prisidėti prie 
pereinamojo laikotarpio sėkmės, atsižvelgiant į jo patirtį administraciniuose klausimuose, 
tiesiogiai susijusiuose su EBI.

Pakeitimas 782
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Laikotarpiu po šio reglamento 
įsigaliojimo datos ir prieš įsteigiant 
instituciją, 3-iojo lygio komitetas glaudžiai 
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bendradarbiauja su Komisija siekdamas 
paruošti 3-iojo lygio komiteto pakeitimą 
institucija. 3-iojo lygio komitetai gali imtis 
visų naudingų parengiamųjų veiksmų, dėl 
kurių galutinį sprendimą priima 
atitinkami institucijos padaliniai. Jie 
apima institucijos pirmininko, vykdomojo 
direktoriaus ir valdybos narių rinkimo 
tvarkos nustatymą ir šių asmenų rinkimų 
organizavimą.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma aiškiau išdėstyti nuostatas dėl parengiamųjų veiksmų, kurių galima imtis prieš 
įsteigiant EPI. Siekiant veiksmingumo būtina, kad po reglamento įsigaliojimo datos 3L3 
komitetai galėtų imtis visų naudingų paruošiamųjų EPI įsteigimo veiksmų, kuriuos turi 
ratifikuoti atitinkamos šios paruošiamosios veiklos EPI institucijos. Tokiu veiklos metodu bus 
galima padėti kiek įmanoma sutrumpinti laikotarpį, per kurį EPI gali neturėti galimybės 
veikti visu pajėgumu, jei nebūtų paskirti atitinkami jų pirmininkai ir vykdomieji direktoriai. 

Pakeitimas 783
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Laikotarpiu nuo šio reglamento 
įsigaliojimo iki pirmininko, valdybos 
narių ir vykdomojo direktoriaus 
paskyrimo datos, EPI laikinai 
pirmininkauja esamo 3-iojo lygio 
komiteto pirmininkas ir valdo jo 
generalinis sekretorius.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma aiškiau išdėstyti nuostatas dėl parengiamųjų veiksmų, kurių galima imtis prieš 
įsteigiant EPI. Siekiant veiksmingumo būtina, kad po reglamento įsigaliojimo datos 3L 
komitetai galėtų imtis visų naudingų paruošiamųjų EPI įsteigimo veiksmų, kuriuos turi 
ratifikuoti atitinkamos šios paruošiamosios veiklos EPI institucijos. Tokiu veiklos metodu bus 
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galima padėti kiek įmanoma sutrumpinti laikotarpį, per kurį EPI gali neturėti galimybės 
veikti visu pajėgumu, jei nebūtų paskirti atitinkami jų pirmininkai ir vykdomieji direktoriai. 

Pakeitimas 784
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Institucija laikoma Europos 
bankininkystės priežiūros institucijų 
komiteto teisių perėmėja. Vėliausiai 
institucijos įsteigimo datą visas Europos 
bankininkystės priežiūros institucijų 
komiteto turtas, visi jo įsipareigojimai ir 
nebaigta veikla automatiškai perduodami 
institucijai. Europos bankininkystės 
priežiūros institucijų komitetas sudaro 
sąmatą, kuriame nurodomas baigiamasis 
jo turtas, įsipareigojimų būklę ir 
perdavimo data. Šią sąmatą audituoja ir 
patvirtina jo nariai ir Komisija.

Or. en

Pakeitimas 785
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 2 dalies pirma 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 sudaryti sklandų esamų 
darbuotojų perėjimą į instituciją, visiems
pagal 1 dalyje nurodytas sutartis 
dirbantiems personalo nariams pasiūloma 
galimybė sudaryti laikinųjų darbuotojų
įdarbinimo sutartis lygiavertėmis arba 
panašiomis ekonominėmis ir teisinėmis 
sąlygomis, laikantis atitinkamos teisinės 
sistemos nuostatų.
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Or. en

Pagrindimas

Siūloma nustatyti konkrečias pereinamojo laikotarpio nuostatas, susijusias su esamais 3-iojo
lygio komitetų darbuotojais.

Pakeitimas 786
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 2 dalies antra 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 bankininkystės 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-iojo 
lygio komitetu ar jo sekretoriatu, vidaus 
atrankos procedūrą. Vykdant vidaus 
atrankos procedūrą, reikėtų visapusiškai 
atsižvelgti į sugebėjimus ir patirtį, kuriuos 
darbuotojas parodė vykdydamas savo 
pareigas prieš perėjimą.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma nustatyti konkrečias pereinamojo laikotarpio nuostatas, susijusias su esamais 3 lygio 
komitetų darbuotojais.

Pakeitimas 787
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija paskelbia bendrąją ataskaitą 
apie patirtį, įgytą veikiant Institucijai ir 
taikant šiame reglamente nustatytas 

1. Komisija tiria šį reglamentą, ypač 
23 straipsnio veikimą, ir paskelbia 
bendrąją ataskaitą apie patirtį, įgytą 
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procedūras, per trejus metus nuo 67 
straipsnio antroje pastraipoje nustatytos 
datos ir paskui kas treji metai.

veikiant Institucijai ir taikant šiame 
reglamente nustatytas procedūras, per 
trejus metus nuo 67 straipsnio antroje 
pastraipoje nustatytos datos ir paskui kas 
treji metai.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlytais pakeitimais siekiama įpareigoti Komisiją teikti pasiūlymus siekiant paaiškinti 
valstybių narių fiskalinės atsakomybės koncepciją ir atnaujinti reglamentą, kad jis derėtų su 
visais galimais pagerinimais, kurie bus padaryti įgyvendinant Bendrijos bankininkystės 
sektoriaus krizių valdymo reglamentų sistemą, kuri neseniai pateikta Komisijos 
konsultacijoms.

Pakeitimas 788
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija paskelbia bendrąją ataskaitą 
apie patirtį, įgytą veikiant Institucijai ir 
taikant šiame reglamente nustatytas 
procedūras, per trejus metus nuo 67 
straipsnio antroje pastraipoje nustatytos 
datos ir paskui kas treji metai.

1. Komisija tiria šį reglamentą, ypač 
23 straipsnio veikimą, ir paskelbia 
bendrąją ataskaitą apie patirtį, įgytą 
veikiant Institucijai ir taikant šiame 
reglamente nustatytas procedūras, per 
trejus metus nuo 67 straipsnio antroje 
pastraipoje nustatytos datos ir paskui kas 
treji metai.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlytais pakeitimais siekiama įpareigoti Komisiją teikti pasiūlymus siekiant paaiškinti 
valstybių narių fiskalinės atsakomybės koncepciją ir atnaujinti reglamentą, kad jis derėtų su 
visais galimais pagerinimais, kurie bus padaryti įgyvendinant Bendrijos bankininkystės 
sektoriaus krizių valdymo reglamentų sistemą, kuri neseniai pateikta Komisijos 
konsultacijoms.
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Pakeitimas 789
Udo Bullmann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į šią ataskaitą įtraukiamas 
suinteresuotųjų šalių grupės veiklos 
įvertinimas ir galimas jos stiprinimas 
siekiant nustatyti, kad šios konsultacijos 
būtų būtinos.

Or. en

Pakeitimas 790
Peter Skinner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija rengia ataskaitą atsižvelgdama į 
Bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupės, įsteigtos pagal 22 straipsnį, 
stebėtojų tarybos, įsteigtos pagal 
26 straipsnį, ir jungtinio komiteto, įsteigto 
pagal 40 straipsnį, pateiktus pasiūlymus 
dėl institucijos ir EFPIS plėtojimo. Šie 
pasiūlymai sudarys ataskaitos, kurią turi 
paskelbti Komisija, priedą. Komisija turi 
atsižvelgti ir į kitų suinteresuotųjų šalių 
nuomones.

Or. en
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Pakeitimas 791
Peter Skinner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ataskaitoje, inter alia, apžvelgiama 
6 straipsnyje numatyta institucijų veikla, 
23 straipsnyje nurodytos apsaugos sąlygos 
taikymas ir EFPIS veikimas, kaip 
numatyta 39 straipsnyje. Į ją įtraukiami 
pasiūlymai, kaip toliau plėtoti institucijos 
ir EFPIS vaidmenį siekiant sukurti 
integruotą Europos priežiūros sistemą, 
įskaitant, jei būtina, pasiūlymus dėl 
sutarties ir sektorių teisės aktų keitimo.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suteikti EPI įgaliojimą tiesiogiai vykdyti priežiūrą ES lygmeniu, būtina keisti visus 
atitinkamus sektorių teisės aktus arba Sutartį, kad būtų galima išvengti sutarties draudimo 
suteikti institucijoms diskrecinius įgaliojimus. Komisija turėtų apsvarstyti šią galimybę 
teikdama pasiūlymus apie EPI plėtojimą.

Pakeitimas 792
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies antra 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 Bankininkystės 
suinteresuotųjų šalių grupe.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 793
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies antra 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 Bankininkystės 
suinteresuotųjų šalių grupe.

Toje ataskaitoje taip pat vertinama pažanga 
siekiant reguliavimo ir priežiūros 
konvergencijos Bendrijos krizių valdymo ir 
sprendimo srityse ir pateikiama ataskaita 
Parlamentui ir Tarybai kartu su visais 
atitinkamais pasiūlymais keisti šį 
reglamentą. Vertinimas grindžiamas 
išsamiomis konsultacijomis, įskaitant 
konsultacijas su Bankininkystės 
suinteresuotųjų šalių grupe.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlytais pakeitimais siekiama įpareigoti Komisiją teikti pasiūlymus siekiant paaiškinti 
valstybių narių fiskalinės atsakomybės koncepciją ir atnaujinti reglamentą, kad jis derėtų su 
visais galimais pagerinimais, kurie bus padaryti įgyvendinant Bendrijos bankininkystės 
sektoriaus krizių valdymo reglamentų sistemą, kuri neseniai pateikta Komisijos 
konsultacijoms.

Pakeitimas 794
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies antra 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 Bankininkystės
suinteresuotųjų šalių grupe.

Toje ataskaitoje taip pat vertinama pažanga 
siekiant reguliavimo ir priežiūros 
konvergencijos Bendrijos krizių valdymo ir 
sprendimo srityse ir pateikiama ataskaita 
Parlamentui ir Tarybai kartu su visais 
atitinkamais pasiūlymais keisti šį 
reglamentą. Vertinimas grindžiamas 
išsamiomis konsultacijomis, įskaitant 
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konsultacijas su Bankininkystės 
suinteresuotųjų šalių grupe.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlytais pakeitimais siekiama įpareigoti Komisiją teikti pasiūlymus siekiant paaiškinti 
valstybių narių fiskalinės atsakomybės koncepciją ir atnaujinti reglamentą, kad jis derėtų su 
visais galimais pagerinimais, kurie bus padaryti įgyvendinant Bendrijos bankininkystės 
sektoriaus krizių valdymo reglamentų sistemą, kuri neseniai pateikta Komisijos 
konsultacijoms.

Pakeitimas 795
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies antra 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 Bankininkystės 
suinteresuotųjų šalių grupe.

Toje ataskaitoje taip pat vertinama 
pažanga, atsižvelgiant į pasiektus 
institucijos tikslus ir vystymąsi siekiant 
reguliavimo ir priežiūros konvergencijos ir 
integracijos Europos Sąjungos krizių 
valdymo ir sprendimo srityse. Be to, 
ataskaitoje įvertinama, kaip taikant 
sistemą tvarkomos išlaidos, susijusios su 
įprasta jos veikla ir kaip pasiekti visiško jų 
įtraukimo į sąnaudas, atsižvelgiant į 
ciklinę perspektyvą. Vertinimas 
grindžiamas išsamiomis konsultacijomis, 
įskaitant konsultacijas su Bankininkystės 
suinteresuotųjų šalių grupe.

Or. en
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Pakeitimas 796
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija rengia ataskaitą, 
atsižvelgdama į bankininkystės 
suinteresuotųjų šalių, stebėtojų tarybos ir 
jungtinio komiteto pasiūlymus. Šie 
pasiūlymai pridedami prie Komisijos 
skelbiamos ataskaitos. Komisija turi 
atsižvelgti ir į kitų suinteresuotųjų šalių 
nuomones.

Or. en

Pakeitimas 797
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisijos ataskaitoje, inter alia, 
įvertinama: nacionalinių institucijų 
pasiektas standartinės priežiūros veiklos 
konvergencijos laipsnis; priežiūros 
institucijų kolegijų veikimas; 
tarpvalstybinių institucijų, ypač 
ES pobūdžio, priežiūros mechanizmas; 
23 straipsnio dėl saugumo ir 
reguliatoriaus veikimas; priežiūros 
konvergencija krizių valdymo ir įveikimo 
Europos Sąjungoje srityse ir, ar veiklos 
rizikos ribojimą ir vykdymą reikėtų 
sujungti ar atskirti. Į ją įtraukiami 
pasiūlymai, kaip toliau plėtoti institucijos 
ir EFPIS vaidmenį siekiant sukurti 
integruotą Europos priežiūros sistemą, 
įskaitant, jei būtina, pasiūlymus dėl 
sutarties ir sektorių teisės aktų keitimo.



PE439.990v01-00 70/70 AM\810280LT.doc

LT

Or. en

Pagrindimas

Pateikiama aiškesnė teksto struktūra.

Pakeitimas 798
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Europos Parlamentas ir Taryba tiria šį 
reglamentą pagal 1 dalyje nurodytą 
ataskaitą ir nustato, ar institucijos misijas 
ir organizaciją reikia persvarstyti.  

Or. en


