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Grozījums Nr. 662
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veicot šajā regulā noteiktos uzdevumus, 
priekšsēdētājs un Uzraudzības padomes 
locekļi, kuriem ir balsstiesības, rīkojas 
neatkarīgi un objektīvi Kopienas interesēs 
un nelūdz, un nepieņem Kopienas iestāžu 
vai struktūru, dalībvalsts valdības vai citas 
valsts vai privātas struktūras norādījumus.

Veicot šajā regulā noteiktos uzdevumus, 
priekšsēdētājs un Uzraudzības padomes 
locekļi, kuriem ir balsstiesības, rīkojas 
neatkarīgi un objektīvi tikai visas Eiropas 
Savienības interesēs un nelūdz, un 
nepieņem Eiropas Savienības iestāžu vai 
struktūru, dalībvalsts valdības vai citas 
valsts vai privātas struktūras norādījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 663
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
27. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, ES iestādes un citas valsts 
vai privātas struktūras necenšas ietekmēt 
Uzraudzības padomes locekļus, tiem 
veicot darbu Eiropas Banku iestādes 
uzdevumā.

Or. en
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Grozījums Nr. 664
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
27. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēdējo triju gadu laikā Uzraudzības 
padomes locekļi un viņu darbinieki nav 
snieguši pakalpojumus finanšu iestādēm, 
un minētais ierobežojums attiecas arī uz 
nākamajiem trīs gadiem pēc pienākumu 
izpildes pārtraukšanas Iestādē.

Or. en

Grozījums Nr. 665
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
28. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzraudzības padome ieceļ 
priekšsēdētāju. 

3. Uzraudzības padome ieceļ 
priekšsēdētāju un priekšsēdētāja 
vietnieku. 

Or. en

Grozījums Nr. 666
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
28. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Uzraudzības padome, pamatojoties uz 
valdes priekšlikumu, apstiprina Iestādes 
darbības gada pārskatu, pamatojoties uz 
38. panta 7. punktā minēto ziņojuma 
projektu, un līdz 15. jūnijam nosūta to 
Eiropas Parlamentam, Padomei, 
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Komisijai, Revīzijas palātai un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai. 
Ziņojums ir publiski pieejams.

Or. en

Grozījums Nr. 667
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Līguma 205. pantu 
Uzraudzības padome rīkojas, pamatojoties 
uz tās locekļu kvalificētu balsu 
vairākumu, attiecībā uz 7. un 8. pantā 
minētajiem tiesību aktiem un visiem 
VI nodaļas ietvaros pieņemtajiem 
pasākumiem un lēmumiem. 

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 668
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Līguma 205. pantu 
Uzraudzības padome rīkojas, pamatojoties 
uz tās locekļu kvalificētu balsu 
vairākumu, attiecībā uz 7. un 8. pantā 
minētajiem tiesību aktiem un visiem 
VI nodaļas ietvaros pieņemtajiem 
pasākumiem un lēmumiem. 

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Uzraudzības padomes lēmumiem ir jāatspoguļo Eiropas perspektīva, un tos nedrīkst balstīt uz 
nacionāliem apsvērumiem. Saistībā ar valstu ieguldījumu sistēmas finansēšanā tikai ar 
finansējumu saistīti jautājumi ir jābalsta uz kvalificētu balsu vairākumu.

Grozījums Nr. 669
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Līguma 205. pantu 
Uzraudzības padome rīkojas, pamatojoties 
uz tās locekļu kvalificētu balsu 
vairākumu, attiecībā uz 7. un 8. pantā 
minētajiem tiesību aktiem un visiem 
VI nodaļas ietvaros pieņemtajiem 
pasākumiem un lēmumiem. 

svītrots

Or. en

Pamatojums

Uzraudzības padomi veido atzīti nozaru eksperti, tādējādi lēmumu pieņemšana vienmēr 
jābalsta uz principu, ka visu locekļu balsīm ir vienlīdzīga nozīme. Lai EBI īstenotu tās 
mērķus, prasība pēc kvalificēta balsu vairākuma nav nepieciešam — vienkāršs vienlīdzīgu 
balsu vairākums nodrošina līdzvērtīgu attieksmi pret visu ekspertuviedokļiem.

Grozījums Nr. 670
Carl Haglund

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Līguma 205. pantu 
Uzraudzības padome rīkojas, pamatojoties 
uz tās locekļu kvalificētu balsu 
vairākumu, attiecībā uz 7. un 8. pantā 
minētajiem tiesību aktiem un visiem 
VI nodaļas ietvaros pieņemtajiem 

svītrots
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pasākumiem un lēmumiem. 

Or. en

Pamatojums

Uzraudzības padomi veido atzīti nozaru eksperti, tādējādi lēmumu pieņemšana vienmēr 
jābalsta uz principu, ka visu locekļu balsīm ir vienlīdzīga nozīme. Lai EBI īstenotu tās 
mērķus, prasība pēc kvalificēta balsu vairākuma nav nepieciešam — vienkāršs vienlīdzīgu 
balsu vairākums nodrošina līdzvērtīgu attieksmi pret visu ekspertu viedokļiem.

Grozījums Nr. 671
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Līguma 205. pantu
Uzraudzības padome rīkojas, pamatojoties 
uz tās locekļu kvalificētu balsu vairākumu, 
attiecībā uz 7. un 8. pantā minētajiem 
tiesību aktiem un visiem VI nodaļas 
ietvaros pieņemtajiem pasākumiem un 
lēmumiem.

1. Uzraudzības padome rīkojas, 
pamatojoties uz tās locekļu vienkāršu
balsu vairākumu.

Or. en

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 672
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Līguma 205. pantu 
Uzraudzības padome rīkojas, pamatojoties 
uz tās locekļu kvalificētu balsu 
vairākumu, attiecībā uz 7. un 8. pantā 
minētajiem tiesību aktiem un visiem 
VI nodaļas ietvaros pieņemtajiem 
pasākumiem un lēmumiem.

Uzraudzības padome pieņems lēmumus, 
pamatojoties uz tās locekļu vienkāršu 
balsu vairākumu, saskaņā ar principu, ka 
katram loceklim ir viena balss. 

Or. en

Grozījums Nr. 673
Anni Podimata

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Līguma 205. pantu
Uzraudzības padome rīkojas, pamatojoties 
uz tās locekļu kvalificētu balsu vairākumu, 
attiecībā uz 7. un 8. pantā minētajiem 
tiesību aktiem un visiem VI nodaļas 
ietvaros pieņemtajiem pasākumiem un 
lēmumiem. 

1. Uzraudzības komiteja rīkojas, 
pamatojoties uz tās locekļu vienkāršu
balsu vairākumu, saskaņā ar principu, ka 
katram loceklim ir viena balss. Attiecībā 
uz 7. un 8. pantā minētajiem tiesību aktiem 
un visiem VI nodaļas ietvaros 
pieņemtajiem pasākumiem un lēmumiem 
un, atkāpjoties no pirmā apakšpunkta, 
Uzraudzības padome pieņem lēmumus, 
pamatojoties uz tās locekļu kvalificētu 
balsu vairākumu, saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 16. panta 4. punktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 674
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Līguma 205. pantu
Uzraudzības padome rīkojas, pamatojoties 
uz tās locekļu kvalificētu balsu vairākumu, 
attiecībā uz 7. un 8. pantā minētajiem 
tiesību aktiem un visiem VI nodaļas 
ietvaros pieņemtajiem pasākumiem un 
lēmumiem. 

1. Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 16. panta 4. punktu un 
Līgumam par Eiropas Savienību un 
Līgumam par Eiropas Savienības darbību 
pievienotā Protokola Nr. 36 par pārejas 
noteikumiem 3. pantu Uzraudzības 
padome rīkojas, pamatojoties uz tās 
locekļu kvalificētu balsu vairākumu, 
attiecībā uz 7. līdz 11. pantā minētajiem 
tiesību aktiem un visiem VI nodaļas 
ietvaros pieņemtajiem pasākumiem un 
lēmumiem. 

Or. en

Pamatojums

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

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Līguma 205. pantu
Uzraudzības padome rīkojas, pamatojoties 
uz tās locekļu kvalificētu balsu vairākumu, 
attiecībā uz 7. un 8. pantā minētajiem 
tiesību aktiem un visiem VI nodaļas 
ietvaros pieņemtajiem pasākumiem un 
lēmumiem. 

1. Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 16. pantu un Līgumam par 
Eiropas Savienību un Līgumam par 
Eiropas Savienības darbību pievienotā 
Protokola Nr. 36 par pārejas noteikumiem 
3. pantu Uzraudzības padome rīkojas, 
pamatojoties uz tās locekļu kvalificētu 
balsu vairākumu, attiecībā uz 7. un 8. pantā 
minētajiem tiesību aktiem un visiem 
VI nodaļas ietvaros pieņemtajiem 
pasākumiem un lēmumiem. 

Or. en

Pamatojums

Pielāgošana Lisabonas līgumam.

Grozījums Nr. 676
Anni Podimata

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visus pārējos Uzraudzības padomes 
lēmumus pieņem ar locekļu vienkāršu 
balsu vairākumu. 

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 677
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visus pārējos Uzraudzības padomes 
lēmumus pieņem ar locekļu vienkāršu 
balsu vairākumu. 

svītrots

Or. en

Pamatojums

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. 

Grozījums Nr. 678
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visus pārējos Uzraudzības padomes 
lēmumus pieņem ar locekļu vienkāršu 
balsu vairākumu. 

Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 16. pantu Uzraudzības padome 
rīkojas, pamatojoties uz tās locekļu 
kvalificētu balsu vairākumu, attiecībā uz 
7. un 8. pantā minētajiem tiesību aktiem 
un visiem VI nodaļas ietvaros 
pieņemtajiem pasākumiem un lēmumiem.

Or. en

Pamatojums

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 
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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.

Grozījums Nr. 679
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visus pārējos Uzraudzības padomes 
lēmumus pieņem ar locekļu vienkāršu 
balsu vairākumu. 

Visus pārējos lēmumus Uzraudzības 
padome pieņem ar locekļu vienkāršu 
balsu vairākumu, un katram loceklim ir 
viena balss.

Or. en

Grozījums Nr. 680
Olle Schmidt

Regulas grozījums
66. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visus pārējos Uzraudzības padomes 
lēmumus pieņem ar locekļu vienkāršu 
balsu vairākumu. 

1. Uzraudzības padome pieņem lēmumus 
ar tās locekļu vienkāršu balsu vairākumu 
saskaņā ar principu, ka katram loceklim 
ir viena balss. 

Or. en

Pamatojums

Uzraudzības padomi veido atzīti nozaru eksperti, tādējādi lēmumu pieņemšana vienmēr 
jābalsta uz principu, ka visu locekļu balsīm ir vienlīdzīga nozīme. Lai EBI īstenotu tās 
mērķus, prasība pēc kvalificēta balsu vairākuma nav nepieciešam — vienkāršs vienlīdzīgu 
balsu vairākums nodrošina līdzvērtīgu attieksmi pret visu ekspertu viedokļiem.
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Grozījums Nr. 681
Carl Haglund

Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visus pārējos Uzraudzības padomes 
lēmumus pieņem ar locekļu vienkāršu 
balsu vairākumu. 

Uzraudzības padome pieņem lēmumus ar 
tās locekļu vienkāršu balsu vairākumu 
saskaņā ar principu, ka katram loceklim 
ir viena balss. 

Or. en

Pamatojums

Uzraudzības padomi veido atzīti nozaru eksperti, tādējādi lēmumu pieņemšana vienmēr 
jābalsta uz principu, ka visu locekļu balsīm ir vienlīdzīga nozīme. Lai EBI īstenotu tās 
mērķus, prasība pēc kvalificēta balsu vairākuma nav nepieciešam — vienkāršs vienlīdzīgu 
balsu vairākums nodrošina līdzvērtīgu attieksmi pret visu ekspertu viedokļiem.

Grozījums Nr. 682
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visus pārējos Uzraudzības padomes 
lēmumus pieņem ar locekļu vienkāršu 
balsu vairākumu. 

1. Uzraudzības padome pieņem lēmumus 
ar tās locekļu vienkāršu balsu vairākumu 
saskaņā ar principu, ka katram loceklim 
ir viena balss. 

Or. en

Grozījums Nr. 683
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visus pārējos Uzraudzības padomes 1. Visus Uzraudzības padomes lēmumus 
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lēmumus pieņem ar locekļu vienkāršu 
balsu vairākumu. 

pieņem ar locekļu vienkāršu balsu 
vairākumu. 

Or. en

Pamatojums

Uzraudzības padomes lēmumiem ir jāatspoguļo Eiropas perspektīva, un tos nedrīkst balstīt uz 
nacionāliem apsvērumiem. Saistībā ar valstu ieguldījumu sistēmas finansēšanā tikai ar 
finansējumu saistīti jautājumi ir jābalsta uz kvalificētu balsu vairākumu.

Grozījums Nr. 684
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no 1. panta, Uzraudzības 
padome IV nodaļas ietvaros pieņems 
lēmumus, pamatojoties uz tās locekļu 
kvalificētu vairākumu, saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienību 16. pantu 
un Līgumam par Eiropas Savienības 
darbību pievienotā Protokola par pārejas 
noteikumiem 3. pantu.

Or. en

Pamatojums

Uzraudzības padomes lēmumiem ir jāatspoguļo Eiropas perspektīva, un tos nedrīkst balstīt uz 
nacionāliem apsvērumiem. Saistībā ar valstu ieguldījumu sistēmas finansēšanā tikai ar 
finansējumu saistīti jautājumi ir jābalsta uz kvalificētu balsu vairākumu. 
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Grozījums Nr. 685
Anni Podimata

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz lēmumiem saskaņā ar 
11. panta 3. punktu ekspertu grupas 
ierosinātais lēmums ir pieņemts, ja to 
apstiprina Uzraudzības padomes locekļu 
vienkāršs vairākums.

Or. en

Grozījums Nr. 686
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valdi veido priekšsēdētājs, Komisijas 
pārstāvis un četri locekļi, kas ievēlēti no 
Uzraudzības padomes. 

1. Valdi veido priekšsēdētājs un četri 
locekļi, kas ievēlēti no Uzraudzības 
padomes balsstiesīgo locekļu vidus. 

Or. en

Grozījums Nr. 687
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valdi veido priekšsēdētājs, Komisijas 
pārstāvis un četri locekļi, kas ievēlēti no 
Uzraudzības padomes. 

1. Valdi veido priekšsēdētājs un pieci
locekļi, kas ievēlēti no Uzraudzības 
padomes. 

Or. en
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Pamatojums

Eiropas Banku iestāde ir maksimāli neatkarīga. Šī iemesla dēļ Eiropas Komisijas ietekme uz 
Iestādes darbu ir ierobežota. Ierosinātā grozījuma mērķis ir Komisijas pārstāvja izslēgšana 
no Eiropas Banku iestādes valdes sastāva. Komisijas pārstāvja klātbūtne locekļa, kuram nav 
balsstiesību, statusā Eiropas Banku iestādes Uzraudzības padomē ir pietiekama, lai 
nodrošinātu pienācīgu informācijas apmaiņu un saziņu starp Komisiju un Eiropas Banku 
iestādi. 

Grozījums Nr. 688
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valdi veido priekšsēdētājs, Komisijas 
pārstāvis un četri locekļi, kas ievēlēti no 
Uzraudzības padomes. 

1. Valdi veido priekšsēdētājs un seši
locekļi, kas ievēlēti no Uzraudzības 
padomes. 

Or. en

Grozījums Nr. 689
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katram loceklim, izņemot priekšsēdētāju, 
ir vietnieks, kas var aizvietot valdes 
locekli, ja konkrētā persona nevar ierasties. 

Katram loceklim ir vietnieks, kas var 
aizvietot valdes locekli, ja konkrētā 
persona nevar ierasties. Priekšsēdētāju var 
aizvietot priekšsēdētāja vietnieks, un 
locekļus var aizvietot saskaņā ar 25. panta 
2. punktu ieceltie vietnieki.

Or. en
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Grozījums Nr. 690
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Regulas priekšlikums
30. pants – 2. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izpilddirektors piedalās valdes sanāksmēs 
bez tiesībām balsot.

Izpilddirektors un Komisijas pārstāvis
piedalās valdes sanāksmēs bez tiesībām 
balsot.

Or. en

Grozījums Nr. 691
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
30. pants – 3. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sanāksmi organizē vismaz divreiz gadā 
parastajā sesijā.

Sanāksmi organizē vismaz pirms katras 
Uzraudzības padomes sanāksmes un tik 
bieži, cik uzskata par nepieciešamu.

Or. en

Grozījums Nr. 692
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
31. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valdes locekļi rīkojas neatkarīgi un 
objektīvi Kopienas interesēs, nelūdzot un 
nepieņemot Kopienas iestāžu vai struktūru, 
dalībvalsts valdības vai citas valsts vai 
privātas struktūras norādījumus.

Valdes locekļi rīkojas neatkarīgi un 
objektīvi tikai visas Eiropas Savienības
interesēs, nelūdzot un nepieņemot Eiropas 
Savienības iestāžu vai struktūru, 
dalībvalsts valdības vai citas valsts vai 
privātas struktūras norādījumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 693
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
31. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, Eiropas Savienības iestādes 
vai struktūras un citas valsts vai privātas 
struktūras necenšas ietekmēt Uzraudzības 
padomes locekļus.

Or. en

Grozījums Nr. 694
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
31. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 54. pantā minētajiem 
Personāla noteikumiem Valdes locekļi pēc 
pienākumu pildīšanas beigām turpina 
izturēties godīgi un apdomīgi, pieņemot 
dažus amatus un priekšrocības.

Or. en

Grozījums 695
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
32. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pēc konsultēšanās ar Uzraudzības 
padomi valde pieņem ikgadējo darbības 
pārskatu, pamatojoties uz 38. panta 

svītrots
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7. punktā minēto ziņojuma projektu, un 
līdz 15. jūnijam nosūta šo ziņojumu 
Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Komisijai, Revīzijas palātai un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai. 
Ziņojums ir publiski pieejams.

Or. en

Grozījums Nr. 696
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
32. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Saskaņā ar 44. panta 3. punktu un 
44. panta 5. punktu valde ieceļ un atbrīvo 
no amata Apelācijas padomes locekļus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 697
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
32. pants – 8. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

8. Saskaņā ar 44. panta 3. punktu un 
44. panta 5. punktu valde ieceļ un atbrīvo 
no amata Apelācijas padomes locekļus.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 698
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestādi pārstāv priekšsēdētājs, kas ir uz 
pilnu slodzi strādājošs neatkarīgs 
profesionālis. 

1. Iestādi pārstāv priekšsēdētājs un 
priekšsēdētāja vietnieks, un abi ir uz pilnu 
slodzi strādājoši profesionāļi.  

Or. en

Grozījums Nr. 699
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – 2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšsēdētāja vietnieks rīkojas kā 
priekšsēdētāja aizvietotājs, kā arī atbild 
par ārējām attiecībām ar Apvienoto 
komiteju, Eiropas Sistēmisko risku 
kolēģiju (ESRK) un starptautiskajām 
organizācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 700
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Priekšsēdētāju saskaņā ar atklātu atlases 
procedūru ieceļ valde, pamatojoties uz 
nopelniem, prasmēm, zināšanām par 
finanšu iestādēm un tirgu un pieredzi 
attiecībā uz finanšu pārvaldību un 

2. Priekšsēdētāju saskaņā ar atklātu atlases 
procedūru, ko vada Uzraudzības padome, 
kura Eiropas Parlamenta veiktai 
izvērtēšanai izraudzīsies trīs 
pārliecinošākos kandidātus, ieceļ Eiropas 
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regulējumu. Parlaments, pamatojoties uz nopelniem, 
prasmēm, zināšanām par finanšu iestādēm 
un tirgu un pieredzi attiecībā uz finanšu 
pārvaldību un regulējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 701
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Priekšsēdētāju saskaņā ar atklātu atlases 
procedūru ieceļ valde, pamatojoties uz 
nopelniem, prasmēm, zināšanām par 
finanšu iestādēm un tirgu un pieredzi 
attiecībā uz finanšu pārvaldību un 
regulējumu.

2. Priekšsēdētāju un priekšsēdētāja 
vietnieku saskaņā ar atklātu atlases 
procedūru ieceļ valde, pamatojoties uz 
nopelniem, prasmēm, zināšanām par 
finanšu iestādēm un tirgu un pieredzi 
attiecībā uz finanšu pārvaldību un 
regulējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 702
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms iecelšanas amatā Uzraudzības 
padomes izvēlēto kandidātu apstiprina 
Eiropas Parlaments.

Pirms iecelšanas amatā Uzraudzības 
padomes izvēlētos trīs kandidātus
apstiprina Eiropas Parlaments, kas vienu 
no šiem kandidātiem iecels par 
priekšsēdētāju.

Or. en
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Grozījums Nr. 703
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms iecelšanas amatā Uzraudzības 
padomes izvēlēto kandidātu apstiprina 
Eiropas Parlaments.

Pirms iecelšanas amatā Uzraudzības 
padomes izvēlētos kandidātus apstiprina 
Eiropas Parlaments.

Or. en

Grozījums Nr. 704
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vēl Uzraudzības padome no savu locekļu 
vidus ievēl vietnieku, kas veic 
priekšsēdētāja funkcijas viņa prombūtnes 
laikā.

Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka 
prombūtnē Uzraudzības padome no savu 
locekļu vidus ievēl pagaidu aizstājēju, kas 
veic priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja 
vietnieka funkcijas viņu prombūtnes laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 705
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
34. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 54. pantā minētajiem 
Personāla noteikumiem priekšsēdētājs pēc 
pienākumu pildīšanas beigām turpina 
izturēties godīgi un apdomīgi, pieņemot 
dažus amatus un priekšrocības.
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Or. en

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

Regulas priekšlikums
35. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Papildus 7.a, 8., 9., 10., 11.a un 
18. pantā minētajai informācijai ziņojums 
ietver informāciju jo īpaši par 
mājsaimniecībām un MVU paredzēto 
banku kredītu pieejamību, apjomu un 
izmaksām, kā arī par kredītiestādēm 
piederoša valsts parāda apjomu un tā 
izmaiņām, kā arī sīku informāciju par 
Iestādes un Eiropas Sistēmisko risku 
kolēģijas komunikācijas mērogu, kā arī 
attiecīgos gadījumos atbildi uz Banku 
nozares ieinteresēto personu grupas 
atzinumiem un pārskatiem. Tas ietver arī  
atbilstošu informāciju, ko katrā 
konkrētajā gadījumā ir pieprasījis Eiropas 
Parlaments.

Or. en

Pamatojums

Lai papildinātu ziņojumā iekļaujamo informāciju.

Grozījums Nr. 707
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
35. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Papildus 7.a, 8., 9., 10., 11.a un 
18. pantā minētajai informācijai ziņojums 
ietver sīku informāciju par Iestādes un 
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Eiropas Sistēmisko risku komitejas 
komunikācijas mērogu, kā arī attiecīgos 
gadījumos atbildi uz Banku nozares 
ieinteresēto personu grupas atzinumiem 
un pārskatiem. Tas ietver arī atbilstošu 
informāciju, ko katrā konkrētajā 
gadījumā pieprasījis Eiropas Parlaments.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski noteikt Eiropas uzraudzības iestāžu lielāku oficiālo atbildību ieinteresētās grupas 
un Parlamenta priekšā, lai nodrošinātu, ka tiek atzītas demokrātiskas un ieinteresēto personu 
intereses.

Grozījums Nr. 708
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
35. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Papildus 7.a, 8., 9., 10., 11.a un 
18. pantā minētajai informācijai ziņojums 
ietver informāciju jo īpaši par 
mājsaimniecībām un MVU paredzēto 
banku kredītu pieejamību, apjomu un 
izmaksām, kā arī par kredītiestādēm 
piederoša valsts parāda apjomu un tā 
izmaiņām. Tas ietver arī informāciju par 
50 lielākajām finanšu iestādēm, kas 
darbojas ES, kā arī jebkādu atbilstošu 
informāciju, ko katrā konkrētajā 
gadījumā ir pieprasījis Eiropas 
Parlaments.

Or. en
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Grozījums Nr. 709
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
35. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Papildus 7.a, 8., 9., 10., 11.a un 
18. pantā minētajai informācijai ziņojums 
ietver informāciju jo īpaši par 
mājsaimniecībām un MVU paredzēto 
banku kredītu pieejamību, apjomu un 
izmaksām, kā arī par kredītiestādēm 
piederoša valsts parāda apjomu un tā 
izmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 710
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izpilddirektoru saskaņā ar atklātu atlases 
procedūru ieceļ Uzraudzības padome, 
pamatojoties uz nopelniem, prasmēm, 
zināšanām par finanšu iestādēm un tirgu un 
pieredzi attiecībā uz finanšu pārvaldību un 
regulējumu un vadības pieredzi.

2. Izpilddirektoru saskaņā ar atklātu atlases 
procedūru ieceļ Uzraudzības padome pēc 
valdes priekšlikuma, pamatojoties uz 
nopelniem, prasmēm, zināšanām par 
finanšu iestādēm un tirgu un pieredzi 
attiecībā uz finanšu pārvaldību un 
regulējumu un vadības pieredzi.

Or. en
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Grozījums Nr. 711
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
36. pants – 4. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Deviņu mēnešu posmā pirms 
izpilddirektora piecu gadu pilnvaru termiņa 
beigām Uzraudzības padome veic 
izvērtēšanu.

4. Deviņu mēnešu posmā pirms 
izpilddirektora piecu gadu pilnvaru termiņa 
beigām valde veic izvērtēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 712
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
36. pants – 4. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izvērtēšanas laikā Uzraudzības padome
īpaši izvērtē:

Izvērtēšanas laikā valde īpaši izvērtē:

Or. en

Grozījums Nr. 713
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
36. pants – 4. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā novērtējumu, Uzraudzības 
padome var vienreiz pagarināt 
izpilddirektora pilnvaru termiņu.

Ņemot vērā novērtējumu, valde var 
vienreiz pagarināt izpilddirektora pilnvaru 
termiņu.

Or. en
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Grozījums Nr. 714
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
36. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Izpilddirektoru var atbrīvot no amata, 
tikai pamatojoties uz Uzraudzības padomes 
lēmumu.

5. Izpilddirektoru var atbrīvot no amata, 
tikai pamatojoties uz Uzraudzības padomes 
lēmumu, un pēc valdes priekšlikuma.

Or. en

Grozījums Nr. 715
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
37. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēdējo triju gadu laikā izpilddirektors 
nedrīkst būt sniedzis pakalpojumus 
finanšu iestādēm, un minētais 
ierobežojums attiecas arī uz nākamajiem 
trīs gadiem pēc pienākumu izpildes 
pārtraukšanas Uzraudzības padomē.

Or. en

Grozījums Nr. 716
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
37. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 54. pantā minētajiem 
Personāla noteikumiem izpilddirektors 
pēc pienākumu pildīšanas beigām turpina 
izturēties godīgi un apdomīgi, pieņemot 
dažus amatus un priekšrocības.
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Or. en

Grozījums Nr. 717
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestāde ir daļa no EFUS, kas darbojas 
kā uzraudzības iestāžu tīkls.

1. Iestāde ir daļa no EFUS, kuras 
galvenais mērķis ir nodrošināt finanšu 
nozarei piemērojamo noteikumu 
atbilstošu izpildi, lai saglabātu finanšu 
stabilitāti un tādējādi nodrošinātu 
uzticību finanšu sistēmai kopumā, 
sniedzot pietiekamu aizsardzību finanšu 
pakalpojumu patērētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 718
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
IV nodaļa – 2. sadaļa – nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIROPAS UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU
APVIENOTĀ KOMITEJA

EIROPAS UZRAUDZĪBAS IESTĀDE
(APVIENOTĀ KONSULTATĪVĀ 
KOMITEJA)
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski noteikt, ka apvienotā komiteja ir arī konsultatīva struktūra Eiropas uzraudzības 
iestāžu ietvaros un attiecībās starp Eiropas uzraudzības iestādēm un ESRK.
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Grozījums Nr. 719
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
IV nodaļa – 2. sadaļa – nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIROPAS UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU 
APVIENOTĀ KOMITEJA

EIROPAS UZRAUDZĪBAS IESTĀDE 
(APVIENOTĀ KOMITEJA)

Or. en

Pamatojums

Saskaņotībai ar P. Skinner ziņojumu.

Grozījums Nr. 720
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Eiropas 
uzraudzības iestāžu apvienoto komiteju.

1. Ar šo regulu izveido Eiropas 
uzraudzības iestādi (apvienoto 
konsultatīvo komiteju), („apvienoto 
konsultatīvo komiteju”), un tās galvenā 
mītne ir Briselē.

Or. en

Pamatojums

Precizē apvienotās komitejas nozīmi un nodrošina pastāvīgu pamatu tās permanentam 
sekretariātam Eiropas finanšu uzraudzības sistēmai ģeogrāfiski būtiskā atrašanās vietā.
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Grozījums Nr. 721
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Eiropas 
uzraudzības iestāžu apvienoto komiteju.

1. Ar šo regulu izveido Eiropas 
uzraudzības iestādes (apvienotā komiteja)
(„apvienotā komiteja”), un tās galvenā 
mītne ir Frankfurtē.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu lielāku Eiropas uzraudzības iestāžu (apvienotās komitejas) efektivitāti, tām 
būtu jāatrodas vienā ģeogrāfiskajā punktā ar Iestādēm, lai radītu apjomradītus ietaupījumus. 
Atrašanās vietai vajadzētu būt kopīgai ar ESRK , proti, Frankfurtē. 

Grozījums Nr. 722
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Eiropas 
uzraudzības iestāžu apvienoto komiteju.

1. Ar šo regulu izveido Eiropas 
uzraudzības iestādes (Apvienotā komiteja) 
(„Apvienotā komiteja”), un tās galvenā 
mītne ir Frankfurtē.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar P. Skinner ziņojumu un, nomainot apvienotās komitejas atrašanās vietu.
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Grozījums Nr. 723
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
40. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apvienotajai komitejai ir foruma 
funkcijas, kurā Iestāde regulāri un cieši 
sadarbojas ar Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestādi un Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādi un nodrošina 
starpnozaru konsekvenci. 

2. Apvienotajai komitejai ir foruma 
funkcijas, kurā Iestāde regulāri un cieši 
sadarbojas un nodrošina starpnozaru 
konsekvenci visu Eiropas Uzraudzības 
iestādes pīlāru ietvaros, jo īpaši attiecībā 
uz:

– finanšu konglomerātiem;
–  grāmatvedību un revīziju;
– mikroekonomiskajām analīzēm finanšu
stabilitātei;
– privāto ieguldījumu produktiem; 
–  nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas 
apkarošanu; un
–  informācijas apmaiņu ar Eiropas 
Sistēmisko risku kolēģiju un attiecību 
veidošanu starp Eiropas Sistēmisko risku 
kolēģiju un Eiropas Uzraudzības iestādes 
pīlāriem.

Or. en

Grozījums Nr. 724
Marianne Thyssen

Regulas priekšlikums
40. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apvienotajai komitejai ir foruma 
funkcijas, kurā Iestāde regulāri un cieši 
sadarbojas ar Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestādi un Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādi un nodrošina 
starpnozaru konsekvenci. 

2. Apvienotajai komitejai ir foruma 
funkcijas, kurā Iestāde regulāri un cieši 
sadarbojas ar citām Eiropas uzraudzības 
iestādēm un nodrošina starpnozaru 
konsekvenci, jo īpaši attiecībā uz:
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– finanšu konglomerātiem;
–  grāmatvedību un revīziju;
– starpnozaru tendenču, risku un 
apdraudējumu mikroekonomiskajām 
analīzēm finanšu stabilitātei;
– privāto ieguldījumu produktiem; 
–  nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas 
apkarošanu; un

–  informācijas apmaiņu ar Eiropas 
Sistēmisko risku komiteju un attiecību 
veidošanu starp Eiropas Sistēmisko risku 
komiteju un Eiropas Uzraudzības iestādes 
pīlāriem.

Or. en

Pamatojums

Apvienotā komiteja izstrādā papildu jomas kopējai sadarbībai. Tādēļ noteikumos ierosināts 
precizēt sadarbības jomu skaitu. Pamatojoties uz apvienotās komitejas sagatavošanas darbu, 
pilnvarotās komitejas pieņems gala lēmumus..

Grozījums Nr. 725
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
40. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apvienotajai komitejai ir foruma 
funkcijas, kurā Iestāde regulāri un cieši 
sadarbojas ar Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestādi un Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādi un nodrošina 
starpnozaru konsekvenci. 

2. Apvienotajai komitejai ir foruma 
funkcijas, kurā Iestāde regulāri un cieši 
sadarbojas ar Eiropas uzraudzības iestādi 
(Apdrošināšana un fondētās pensijas) un
Eiropas uzraudzības iestādi (Vērtspapīri 
un tirgi) un nodrošina starpnozaru 
konsekvenci un zināšanu apguvi, jo īpaši 
par:
– finanšu konglomerātiem;
–  grāmatvedību un revīziju;
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– mikroekonomiskajām analīzēm finanšu 
stabilitātei;
– privāto ieguldījumu produktiem; 
–  nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas 
apkarošanu; un
–  informācijas apmaiņu ar Eiropas 
Sistēmisko risku kolēģiju un attiecību 
veidošanu starp Eiropas Sistēmisko risku 
kolēģiju un Eiropas uzraudzības iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Papildu apvienotās komitejas nozīmei ir jāuzlabo informācijas plūsmu kvalitāte un 
saskaņotība starp Eiropas uzraudzības iestādēm un ESRK, kā arī Eiropas uzraudzības iestāžu 
un ESRK sekretariātu attiecības.

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

Regulas priekšlikums
40. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apvienotajai komitejai ir foruma 
funkcijas, kurā Iestāde regulāri un cieši 
sadarbojas ar Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestādi un Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādi un nodrošina 
starpnozaru konsekvenci. 

2. Apvienotajai komitejai ir foruma 
funkcijas, kurā Iestāde regulāri un cieši 
sadarbojas ar Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestādi un Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādi un nodrošina 
starpnozaru konsekvenci un zināšanu 
apguvi, jo īpaši par:
– finanšu konglomerātiem;
–  grāmatvedību un revīziju;
– mikroekonomiskajām analīzēm finanšu 
stabilitātei;
– privāto ieguldījumu produktiem; 
–  nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas 
apkarošanu; un
–  informācijas apmaiņu ar Eiropas 
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Sistēmisko risku kolēģiju un attiecību 
veidošanu starp Eiropas Sistēmisko risku 
kolēģiju un Eiropas uzraudzības iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar P. Skinner ziņojumu..

Grozījums Nr. 727
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
40. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apvienotajai komitejai ir foruma 
funkcijas, kurā Iestāde regulāri un cieši 
sadarbojas ar Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestādi un Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādi un nodrošina 
starpnozaru konsekvenci. 

2. Apvienotajai komitejai ir foruma 
funkcijas, kurā Iestāde regulāri un cieši 
sadarbojas ar Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestādi un Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādi un nodrošina 
starpnozaru konsekvenci, un tā nodrošinās 
arī konsistenci un saskaņošanu, jo īpaši 
attiecībā uz:
– finanšu konglomerātiem;
–  grāmatvedību un revīziju;
– mikroekonomiskajām analīzēm finanšu 
stabilitātei;
– privāto ieguldījumu produktiem; 
–  nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas 
apkarošanu; un
– informācijas apmaiņu ar Eiropas 
Sistēmisko risku kolēģiju. 

Or. en
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Grozījums Nr. 728
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
40. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apvienotajai komitejai ir foruma
funkcijas, kurā Iestāde regulāri un cieši 
sadarbojas ar Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestādi un Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādi un nodrošina 
starpnozaru konsekvenci. 

2. Apvienotajai komitejai ir Eiropas 
finanšu uzraudzības sistēmas 
visaptverošas struktūras funkcijas, kurā 
Iestāde regulāri un cieši sadarbojas ar 
Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
iestādi un Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādi un nodrošina starpnozaru 
konsekvenci. 

Or. en

Grozījums Nr. 729
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
40. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Iestāde piešķir atbilstīgus līdzekļus 
Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās 
komitejas administratīvajam atbalstam.
Tas ietver personāla, administratīvos, 
infrastruktūras un ekspluatācijas 
izdevumus.

3. Apvienotajai komitejai būs pastāvīgs 
sekretariāts, kurā darbiniekus norīkos no 
trim Eiropas uzraudzības iestādēm. 
Iestāde piešķir atbilstīgus līdzekļus 
administratīvajiem, infrastruktūras un 
ekspluatācijas izdevumiem.

Or. en

Pamatojums

Pastāvīgs sekretariāts apvienotajai komitejai ļaus efektīvāk veikt tai deleģētos uzdevumus un 
ar laiku ļaus paplašināt šo uzdevumu jomu. Turklāt sekretariātam ir jāveicina starpnozaru 
zināšanu apguve un kopīga pārraudzības kultūra no trim Eiropas uzraudzības iestādēm 
norīkoto sekretariāta darbinieku vidū..

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

Regulas priekšlikums
40. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Iestāde piešķir atbilstīgus līdzekļus
Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās 
komitejas administratīvajam atbalstam.
Tas ietver personāla, administratīvos, 
infrastruktūras un ekspluatācijas 
izdevumus.

3. Apvienotajai komitejai būs pastāvīgs 
sekretariāts, kurā darbiniekus norīkos no 
trim Eiropas uzraudzības iestādēm. 
Iestāde piešķir atbilstīgus līdzekļus
administratīvajiem, infrastruktūras un 
ekspluatācijas izdevumiem. 

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar P. Skinner ziņojumu.

Grozījums Nr. 731
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Apvienoto komiteju veido priekšsēdētājs 
un Eiropas Apdrošināšanas un fondēto 
pensiju iestādes priekšsēdētājs un Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādes 
priekšsēdētājs, kā arī, vajadzības gadījumā, 
saskaņā ar 43. pantu izveidotās 
apakškomitejas priekšsēdētājs.

1. Apvienoto komiteju veido neatkarīgs
priekšsēdētājs, neatkarīgs priekšsēdētāja 
vietnieks un Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestādes priekšsēdētājs un 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 
priekšsēdētājs, kā arī, vajadzības gadījumā, 
saskaņā ar 43. pantu izveidotās 
apakškomitejas priekšsēdētājs.

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

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Apvienoto komiteju veido priekšsēdētājs
un Eiropas Apdrošināšanas un fondēto 
pensiju iestādes priekšsēdētājs un Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādes 
priekšsēdētājs, kā arī, vajadzības gadījumā, 
saskaņā ar 43. pantu izveidotās 
apakškomitejas priekšsēdētājs..

1. Apvienotajai komitejai ir valde, ko 
veido Eiropas uzraudzības iestāžu 
priekšsēdētāji, kā arī, vajadzības gadījumā, 
saskaņā ar 43. pantu izveidotās 
apakškomitejas priekšsēdētājs.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar P. Skinner ziņojumu.

Grozījums Nr. 733
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Apvienoto komiteju veido priekšsēdētājs 
un Eiropas Apdrošināšanas un fondēto 
pensiju iestādes priekšsēdētājs un Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādes 
priekšsēdētājs, kā arī, vajadzības gadījumā, 
saskaņā ar 43. pantu izveidotās 
apakškomitejas priekšsēdētājs.

1. Apvienotajai komitejai ir valde, ko 
veido Eiropas uzraudzības iestāžu
priekšsēdētāji, kā arī, vajadzības gadījumā, 
saskaņā ar 43. pantu izveidotās 
apakškomitejas priekšsēdētājs.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski labāk noteikt apvienotās komitejas struktūru, ietverot valdes izveidi, kas sastāv no 
triju Eiropas uzraudzības iestāžu vadītājiem.
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Grozījums Nr. 734
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izpilddirektoru, Komisiju un ESRK 
aicina piedalīties Eiropas uzraudzības 
iestāžu apvienotās komitejas, kā arī 
43. pantā minēto apakškomiteju sanāksmēs 
kā novērotājus.

2. Izpilddirektoru, Komisijas pārstāvi un 
ESRK aicina piedalīties Eiropas 
uzraudzības iestāžu apvienotās komitejas 
valdes, kā arī 43. pantā minēto 
apakškomiteju sanāksmēs kā novērotājus.

Or. en

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

Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izpilddirektoru, Komisiju un ESRK 
aicina piedalīties Eiropas uzraudzības 
iestāžu apvienotās komitejas, kā arī 
43. pantā minēto apakškomiteju sanāksmēs 
kā novērotājus.

2. Izpilddirektoru, Komisijas pārstāvi un 
ESRK aicina piedalīties apvienotās 
komitejas valdes, kā arī 43. pantā minēto 
apakškomiteju sanāksmēs kā novērotājus.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar P. Skinner ziņojumu.
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Grozījums Nr. 736
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izpilddirektoru, Komisiju un ESRK 
aicina piedalīties Eiropas uzraudzības 
iestāžu apvienotās komitejas, kā arī 
43. pantā minēto apakškomiteju sanāksmēs 
kā novērotājus.

2. Izpilddirektoru, Komisijas pārstāvi
un ESRK aicina piedalīties Eiropas 
uzraudzības iestāžu apvienotās komitejas, 
kā arī 43. pantā minēto apakškomiteju 
sanāksmēs kā novērotājus.

Or. en

Grozījums Nr. 737
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
41. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās 
komitejas priekšsēdētāju ieceļ uz vienu 
gadu pēc rotācijas principa no Eiropas 
Banku iestādes, Eiropas Apdrošināšanas 
un fondēto pensiju iestādes un Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādes
priekšsēdētāju vidus.

3. Apvienotās komitejas priekšsēdētāju 
ieceļ uz vienu gadu pēc rotācijas principa 
no Eiropas uzraudzības iestādes (bankas), 
Eiropas uzraudzības iestādes
(apdrošināšana un fondētās pensijas) un 
Eiropas uzraudzības iestādes (vērtspapīri 
un tirgi) priekšsēdētāju vidus. Apvienotās 
komitejas priekšsēdētājs ir Eiropas 
Sistēmisko risku kolēģijas priekšsēdētāja 
vietnieks.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski Eiropas uzraudzības iestāžu mikrolīmeņa kompetencei ESRK ietvaros piešķirt 
pietiekamu nozīmi. Turklāt svarīgi, lai ESRK nebūtu pārlieku koncentrēta uz banku nozari un 
lai apvienotās komitejas priekšsēdētājs, kurš var pārstāvēt visas trīs nozares, atbilstoši 
pārstāv banku, apdrošināšanas un vērtspapīru nozari un tirgus.
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Grozījums Nr. 738
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
41. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās 
komitejas priekšsēdētāju ieceļ uz vienu 
gadu pēc rotācijas principa no Eiropas 
Banku iestādes, Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestādes un Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādes 
priekšsēdētāju vidus.

3. Apvienotās komitejas priekšsēdētāju 
ieceļ uz vienu gadu pēc rotācijas principa 
no Eiropas Banku iestādes, Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes 
un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 
priekšsēdētāju vidus. Apvienotās komitejas 
priekšsēdētājs ir Eiropas Sistēmisko risku 
kolēģijas priekšsēdētāja vietnieks.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar P. Skinner un S. Goulard ziņojumiem.

Grozījums Nr. 739
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
41. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās 
komitejas priekšsēdētāju ieceļ uz vienu 
gadu pēc rotācijas principa no Eiropas
Banku iestādes, Eiropas Apdrošināšanas 
un fondēto pensiju iestādes un Eiropas
Vērtspapīru un tirgu iestādes
priekšsēdētāju vidus.

3. Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās 
komitejas priekšsēdētāju ieceļ uz vienu 
gadu pēc rotācijas principa no Eiropas 
uzraudzības iestādes banku jomā, Eiropas 
uzraudzības iestādes apdrošināšanas un 
fondēto pensiju jomā un Eiropas 
uzraudzības iestādes vērtspapīru un tirgu 
jomā priekšsēdētāju vidus.

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

Regulas priekšlikums
41. pants – 4. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotā 
komiteja pieņem un publicē savu 
reglamentu. Tajā var noteikt vēl citus 
Apvienotās komitejas sanāksmju 
dalībniekus.

4. Apvienotā komiteja pieņem un publicē 
savu reglamentu. Tajā var noteikt vēl citus 
Apvienotās komitejas sanāksmju 
dalībniekus.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar P. Skinner ziņojumu.

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

Regulas priekšlikums
41. pants – 4. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotā 
komiteja tiekas vismaz reizi divos 
mēnešos.

Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās 
komitejas valde tiekas vismaz reizi divos 
mēnešos.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar P. Skinner ziņojumu.
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Grozījums Nr. 742
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
41. pants – 4. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotā 
komiteja tiekas vismaz reizi divos 
mēnešos.

Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās 
komitejas valde tiekas vismaz reizi divos 
mēnešos.

Or. en

Grozījums Nr. 743
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
42.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

42.a pants
Apvienotā komiteja kontrolē un koordinē 
uzraudzības iestāžu kolēģijas, kas 
pārrauga lielas pārrobežu finanšu 
iestādes, ko uzskata par sistēmiski 
nozīmīgām.
Sistēmiski nozīmīgo finanšu iestāžu, uz 
kurām attiecas 2. panta 1. punkts, 
sarakstu izveido ESRK ciešā sadarbībā ar 
apvienoto komiteju.
Apvienotā komiteja var pieņemt lēmumu 
par Iestādes tiešo pienākumu un pilnvaru, 
kas noteiktas šajā regulā par atsevišķām 
finanšu iestādēm, pārņemšanu pēc 
pienācīgas apspriešanās ar 
pārraudzītajām iestādēm un iesaistīto 
varas iestāžu valdēm un ieinteresēto 
personu grupām, jo īpaši finanšu 
konglomerātu un tādu iestāžu gadījumā, 
kas darbojas starpnozaru līmenī jomās, 
kas ir vairāku iestāžu kompetencē. 

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

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

42. panta nolūkā izveido Eiropas 
uzraudzības iestāžu apvienotās komitejas 
Finanšu konglomerātu apakškomiteju.

42. panta nolūkā izveido apvienotās 
komitejas Finanšu konglomerātu 
apakškomiteju.

Or. en

Pamatojums

Teksta skaidrībai.

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

Regulas priekšlikums
43. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apakškomiteja ievēl priekšsēdētāju no tās 
locekļu vidus, un priekšsēdētājs ir arī 
Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās 
komitejas loceklis.

Apakškomiteja ievēl priekšsēdētāju no tās 
locekļu vidus, un priekšsēdētājs ir arī 
apvienotās komitejas loceklis.

Or. en

Pamatojums

Teksta skaidrībai, noteikts P. Skinner ziņojumā.
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Grozījums Nr. 746
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apelācijas padomi veido seši locekļi un 
seši vietnieki, kas ir personas ar 
atbilstīgām zināšanām un pieredzi, 
izņemot kompetento iestāžu vai citu valsts 
vai Kopienas iestāžu pašreizējo personālu, 
kas ir iesaistīts iestādes darbībās.

2. Apelācijas padomi veido seši locekļi un 
seši vietnieki. To veidos personas ar 
augstu reputāciju un apliecinātām 
zināšanām un profesionālo kompetenci, 
ietverot pietiekami augsta līmeņa 
pārraudzības pieredzi banku 
apdrošināšanas un fondēto pensiju jomās, 
vērtspapīru tirgos vai citu finanšu 
pakalpojumu jomā, kā arī vismaz divi 
locekļi ar pietiekamu kompetenci tiesību 
jomā, lai sniegtu juridiskas konsultācijas 
par Iestādes pilnvaru izmantošanu. 

Or. en

Grozījums Nr. 747
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
44 . pants– 2. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apelācijas padomi veido seši locekļi un 
seši vietnieki, kas ir personas ar 
atbilstīgām zināšanām un pieredzi, 
izņemot kompetento iestāžu vai citu valsts 
vai Kopienas iestāžu pašreizējo personālu, 
kas ir iesaistīts iestādes darbībās.

2. Apelācijas padomi veido seši locekļi un 
seši vietnieki. To veidos personas ar 
augstu reputāciju un apliecinātām 
zināšanām un profesionālo kompetenci, 
ietverot pietiekami augsta līmeņa 
pārraudzības pieredzi banku 
apdrošināšanas un fondēto pensiju jomās, 
vērtspapīru tirgos vai citu finanšu
pakalpojumu jomā, kā arī vismaz divi 
locekļi ar pietiekamu kompetenci tiesību 
jomā, lai sniegtu juridiskas konsultācijas 
par Iestādes pilnvaru izmantošanu.

Or. en
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Pamatojums

Ir būtiski nodrošināt, lai Apelācijas padomei būtu pieejamas personas ar zināšanām visās 
iespējamajās jomās, kurās to varētu lūgt pieņemt lēmumu, pamatojoties uz trīs nozaru 
Eiropas uzraudzības iestāžu darbību. Tāpat ir būtiski nodrošināt, lai Apelācijas padomei būtu 
pieejama pietiekama tiesiskā kompetence, ņemot vērā varbūtību, ka tai būs jāpieņem lēmumi 
jomās, kas ir saistītas ar zināmu Eiropas uzraudzības iestāžu darbību tiesisko piemērojumu. 

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

Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apelācijas padomi veido seši locekļi un 
seši vietnieki, kas ir personas ar 
atbilstīgām zināšanām un pieredzi, 
izņemot kompetento iestāžu vai citu valsts 
vai Kopienas iestāžu pašreizējo personālu, 
kas ir iesaistīts iestādes darbībās.

2. Apelācijas padomi veido seši locekļi un 
seši vietnieki. To veidos personas, izņemot 
kompetento iestāžu vai citu valsts vai ES
iestāžu, vai finanšu iestāžu pašreizējo 
personālu, kas ir iesaistīts iestādes 
darbībās, ar cienījamu reputāciju un 
apliecinātām zināšanām un profesionālo 
kompetenci, ietverot pietiekami augsta 
līmeņa pārraudzības pieredzi banku, 
apdrošināšanas un fondēto pensiju jomās, 
vērtspapīru tirgos vai citu finanšu 
pakalpojumu jomā, kā arī vismaz divi 
locekļi ar pietiekamu kompetenci tiesību 
jomā, lai sniegtu juridiskas konsultācijas 
par Iestādes pilnvaru izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar P. Skinner ziņojumu, protams, Apelācijas padomei ir jābūt pieejamiem labākajiem 
iespējamajiem cilvēkresursiem. 
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Grozījums Nr. 749
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apelācijas padome ieceļ savu 
priekšsēdētāju.

Priekšsēdētājam, ko kopīgi ieceļ Padome, 
Komisija un Eiropas Parlaments, ir jābūt 
profesionālam juristam.

Or. en

Grozījums Nr. 750
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apelācijas padomes lēmumus pieņem 
atbilstīgi vairākuma principam, savācot 
vismaz četras no sešu locekļu balsīm.

Apelācijas padomes lēmumus pieņem 
atbilstīgi vienkārša balsu vairākuma 
principam, un priekšsēdētāja balss ir 
izšķiroša.

Or. en

Grozījums Nr. 751
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts – 4.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apelācijas padomes sastāvs būs 
līdzsvarots un atspoguļos Eiropas 
Savienību kopumā.

Or. en
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Grozījums Nr. 752
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
44. pants – 3. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Divus Apelācijas padomes locekļus un 
divus vietniekus ieceļ iestādes valde no 
Komisijas piedāvātiem atlasītiem 
kandidātiem pēc tam, kad Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēts 
publisks aicinājums izteikt interesi, un pēc 
konsultēšanās ar Uzraudzības padomi. 

3. Pēc apspriešanās ar iestāžu valdēm 
zemāk izklāstītā veidā ieceļ Apelācijas 
padomes locekļus un divus vietniekus: 

– divus locekļus un divus vietniekus ieceļ 
Padome,
– divus locekļus un divus vietniekus ieceļ 
Komisija,
– divus locekļus un divus vietniekus ieceļ 
Eiropas Parlaments..

Or. en

Grozījums Nr 753
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
44. pants – 3. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Divus Apelācijas padomes locekļus un
divus vietniekus ieceļ iestādes valde no 
Komisijas piedāvātiem atlasītiem 
kandidātiem pēc tam, kad Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēts 
publisks aicinājums izteikt interesi, un pēc 
konsultēšanās ar Uzraudzības padomi. 

3. Divus Apelācijas padomes locekļus ieceļ 
Eiropas Parlaments, divus — Padome, un 
pārējos divus locekļus — Komisija pēc 
tam, kad Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī publicēts publisks aicinājums 
izteikt interesi, un pēc konsultēšanās ar 
Uzraudzības padomi. 

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

Regulas priekšlikums
44. pants – 3. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Divus Apelācijas padomes locekļus un 
divus vietniekus ieceļ iestādes valde no 
Komisijas piedāvātiem atlasītiem 
kandidātiem pēc tam, kad Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēts 
publisks aicinājums izteikt interesi, un pēc 
konsultēšanās ar Uzraudzības padomi. 

3. Divus Apelācijas padomes locekļus un 
divus vietniekus ieceļ Iestādes valde no 
Komisijas piedāvātiem atlasītiem 
kandidātiem pēc Eiropas Parlamentā 
notikušas uzklausīšanas pēc tam, kad 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī
publicēts publisks aicinājums izteikt 
interesi, un pēc konsultēšanās ar 
Uzraudzības padomi. 

Or. en

Grozījums Nr. 755
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
44. pants – 3. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Divus Apelācijas padomes locekļus un 
divus vietniekus ieceļ iestādes valde no 
Komisijas piedāvātiem atlasītiem 
kandidātiem pēc tam, kad Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēts 
publisks aicinājums izteikt interesi, un pēc 
konsultēšanās ar Uzraudzības padomi. 

3. Apelācijas padomes locekļus un viņu
vietniekus ieceļ Iestādes valde no 
Komisijas piedāvātiem atlasītiem 
kandidātiem pēc tam, kad Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēts 
publisks aicinājums izteikt interesi, un pēc 
konsultēšanās ar Uzraudzības padomi. 

Or. en
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Grozījums Nr. 756
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
44. pants – 3. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārējos locekļus ieceļ saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. …/... [EAFPI] un Regulu (EK) 
Nr. …/… [EVTI]. 

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 757
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
44. pants – 3. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārējos locekļus ieceļ saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. …/... [EAFPI] un Regulu (EK) 
Nr. …/… [EVTI]. 

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 758
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
44. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Apelācijas padomes locekli, kuru 
iecēlusi Iestādes valde, nevar atbrīvot no 
amata pilnvaru termiņa laikā, ja vien nav 
pierādīta viņa vaina nopietnos pārkāpumos, 
un valde pieņem šādu lēmumu pēc 
konsultēšanās ar Uzraudzības padomi.

5. Apelācijas padomes locekli nevar 
atbrīvot no amata pilnvaru termiņa laikā, ja 
vien nav pierādīta viņa vaina nopietnos 
pārkāpumos, un iestāde, kas viņu iecēla, 
pieņem šādu lēmumu pēc konsultēšanās ar 
Uzraudzības padomi.

Or. en
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Grozījums Nr. 759
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
44. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Iestāde, Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestāde un Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde nodrošina 
atbilstīgu darbības un sekretariāta atbalstu 
Apelācijas padomei.

6. Iestāde, Eiropas uzraudzības iestāde
(apdrošināšana un fondētās pensijas) un 
Eiropas uzraudzības iestāde (vērtspapīri 
un tirgi) ar apvienotās komitejas palīdzību 
nodrošina atbilstīgu darbības un 
sekretariāta atbalstu Apelācijas padomei .

Or. en

Pamatojums

Tā kā Apelācijas komiteja būs apvienotās komitejas sastāvā, ir atbilstoši, ka apvienotā 
komiteja nodrošina Apelācijas komiteju ar sava sekretariāta atbalstu. 

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

Regulas priekšlikums
44. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Iestāde, Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestāde un Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde nodrošina 
atbilstīgu darbības un sekretariāta atbalstu 
Apelācijas padomei.

6. Iestāde, Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestāde un Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde ar apvienotās 
komitejas palīdzību nodrošina atbilstīgu 
darbības un sekretariāta atbalstu Apelācijas 
padomei.

Or. en

Pamatojums

Lai aplūkotu P. Skinner ziņojumā paustos viedokļus.



AM\810280LV.doc 51/71 PE439.990v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 761
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
46. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Atbilstīgi šā panta noteikumiem
Apelācijas padome var īstenot pilnvaras, 
kas ir Iestādes kompetencē, vai arī tā var 
nodot lietu Iestādes kompetentajai iestādei.  
Apelācijas padomes lēmums ir saistošs šai 
struktūrai.

5. Apelācijas padome var apstiprināt 
kompetentās iestādes pieņemto lēmumu
vai arī tā var nodot lietu Iestādes 
kompetentajai iestādei  Apelācijas 
padomes lēmums ir saistošs šai struktūrai, 
un tā saistībā ar konkrēto lietu pieņems 
grozītu lēmumu.

Or. en

Pamatojums

Apelācijas padomei ir jāapstiprina vai jānoraida lēmums, bet tās uzdevums nav lēmuma 
pārformulēšana, kas ir Iestādes kompetencē. 

Grozījums Nr. 762
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Regulas priekšlikums
46. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Atbilstīgi šā panta noteikumiem
Apelācijas padome var īstenot pilnvaras, 
kas ir Iestādes kompetencē, vai arī tā var 
nodot lietu Iestādes kompetentajai iestādei.  
Apelācijas padomes lēmums ir saistošs šai 
struktūrai.

5. Apelācijas padome var apstiprināt 
kompetentās iestādes pieņemto lēmumu
vai arī tā var nodot lietu Iestādes 
kompetentajai iestādei  Apelācijas 
padomes lēmums ir saistošs šai struktūrai.

Or. en
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Grozījums Nr. 763
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
47. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis un Eiropas Savienības 
iestādes, kā arī visas fiziskās vai juridiskās 
personas var tiešā veidā vērsties Eiropas 
Kopienu Tiesā ar pārsūdzību par Iestādes 
lēmumiem saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 263. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 764
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) to valsts iestāžu obligātie maksājumi, 
kuru kompetencē ir finanšu iestāžu 
uzraudzība;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā Eiropas Banku iestāde būs Kopienas varas iestāde, tās finansējums pēc iespējas lielākā 
mērā ir jānodrošina no ES budžeta. Tas aizsargās šīs iestādes neatkarību. Šī iemesla dēļ 
netiks piemērots valstu pārraudzības iestāžu nodrošināts finansējums. 
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Grozījums Nr. 765
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
48. pants – 1.punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) to valsts iestāžu obligātie maksājumi, 
kuru kompetencē ir finanšu iestāžu 
uzraudzība;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 766
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) to valsts iestāžu obligātie maksājumi, 
kuru kompetencē ir finanšu iestāžu 
uzraudzība;

(a) to valsts iestāžu obligātie maksājumi, 
kuru kompetencē ir finanšu iestāžu 
uzraudzība, ko veic saskaņā ar Līgumam 
par Eiropas Savienību un Līgumam par 
Eiropas Savienības darbību pievienotā 
Protokola (Nr. 36) par pārejas 
noteikumiem 3. panta 3. punktā noteikto 
balsu sadalījumu. Šī panta vajadzībām 
Protokola (Nr. 36) par pārejas 
noteikumiem 3. panta 3. punkts būs spēkā 
pēc tajā noteiktā termiņa beigām 
2014. gada 31. oktobrī.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātajā grozījumā ir noteikti maksājumi, kas Eiropas Banku iestādes budžetā jāveic 
dalībvalstu banku uzraudzības iestādēm. Ierosinātais noteikums ir balstīts uz spēkā esošu 
praksi. 
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Grozījums Nr. 767
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Kopienas subsīdija, kas iekļauta Eiropas 
Savienības vispārējā budžetā (Komisijas 
sadaļa);

b) Kopienas finansējums, kas iekļauts 
Eiropas Savienības vispārējā budžetā 
(Komisijas sadaļa);

Or. en

Pamatojums

Tā kā Eiropas Banku iestāde būs Kopienas varas iestāde, tās finansējums pēc iespējas lielākā 
mērā ir jānodrošina no ES budžeta. Tas aizsargās šīs iestādes neatkarību. Šī iemesla dēļ 
netiks piemērots valstu pārraudzības iestāžu nodrošināts finansējums.  

Grozījums Nr. 768
Marianne Thyssen

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Kopienas subsīdija, kas iekļauta
Eiropas Savienības vispārējā budžetā
(Komisijas sadaļa);

b) Eiropas Savienības subsīdija, kas 
Eiropas Savienības vispārējā budžeta [XII] 
sadaļā atspoguļota atsevišķā budžeta 
pozīcijā;

Or. en

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 769
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) jebkura Iestādei iemaksātā nodeva 
Kopienas tiesību aktu attiecīgajos 
instrumentos noteiktajos gadījumos.

c) jebkura Iestādei nomaksāta nodeva 
6. panta 3. punktā noteiktajos gadījumos.

Or. en

Pamatojums

Tiešus finanšu iestāžu maksājumus veic tikai Iestādes tiešā pārraudzībā esošas struktūras.

Grozījums Nr. 770
Marianne Thyssen

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz katra gada 15. februārim 
izpilddirektors izstrādā ieņēmumu un 
izdevumu tāmes projektu nākamajam 
finanšu gadam un nosūta šo provizorisko 
budžeta projektu valdei kopā ar štata plānu. 
Katru gadu valde, pamatojoties uz 
izpilddirektora izstrādāto provizorisko 
projektu, sagatavo Iestādes ieņēmumu un 
izdevumu tāmi nākamajam finanšu gadam. 
Līdz 31. martam valde nosūta Komisijai šo 
tāmi, kā arī štata plāna projektu. Pirms 
tāmes pieņemšanas Uzraudzības padome
apstiprina izpilddirektora sagatavoto 
projektu.

1. Izņemot Iestādes darbības pirmo gadu, 
kas noslēdzas 2011. gada 31. decembrī 
(skatīt zemāk 49. panta 6. punktu), līdz 
katra gada 15. februārim izpilddirektors 
izstrādā ieņēmumu un izdevumu tāmes 
projektu nākamajam finanšu gadam un 
nosūta šo provizorisko budžeta projektu 
valdei un Uzraudzības padomei kopā ar 
štata plānu. Katru gadu valde, pamatojoties 
uz izpilddirektora izstrādāto un valdes 
apstiprināto provizorisko projektu, 
sagatavo Iestādes ieņēmumu un izdevumu 
tāmi nākamajam finanšu gadam. Līdz 
31. martam Uzraudzības padome nosūta 
Komisijai šo tāmi, kā arī štata plāna 
projektu. Pirms tāmes pieņemšanas valde
apstiprina izpilddirektora sagatavoto 
projektu.

Or. en
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Pamatojums

Ierosināts, ka pirmajam Eiropas uzraudzības iestāžu darbības gadam, kas noslēgsies 
2011. gada 31. decembrī, paredzētos budžetus apstiprinās attiecīgo 3. līmeņa komiteju locekļi 
pēc konsultācijām ar Komisiju, un tad tos nodos apstiprināšanai Padomē un Parlamentā. Tas 
ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu Eiropas uzraudzības iestāžu darbības neatkarību, lai tās savu 
darbību uzsāktu uz stingra finansiāla pamata. Šo neatkarību līdzsvaro atbildība ES politisko 
iestāžu priekšā.  

Grozījums Nr. 771
Marianne Thyssen

Regulas priekšlikums
49. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a. Pirmajam Iestādes darbības gadam, 
kas noslēdzas 2011. gada 31. decembrī, 
paredzēto budžetu apstiprina 3. līmeņa 
komitejas locekļi pēc konsultācijām ar 
Komisiju, un pēc tam to nodod Padomei 
un Parlamentam apstiprināšanai.

Or. en

Pamatojums

Ierosināts, ka pirmajam Eiropas uzraudzības iestāžu darbības gadam, kas noslēgsies 
2011. gada 31. decembrī, paredzētos budžetus apstiprinās attiecīgo 3. līmeņa komiteju locekļi 
pēc konsultācijām ar Komisiju, un tad tos nodos apstiprināšanai Padomē un Parlamentā. Tas 
ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu Eiropas uzraudzības iestāžu darbības neatkarību, lai tās savu 
darbību uzsāktu uz stingra finansiāla pamata. Šo neatkarību līdzsvaro atbildība ES politisko 
iestāžu priekšā.
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Grozījums Nr. 772
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
49. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a. Neraugoties uz iepriekš minētajiem 
noteikumiem, pirmajam Iestādes darbības 
gadam, kas noslēdzas 2011. gada 
31. decembrī, paredzēto budžetu 
apstiprina 3. līmeņa komitejas locekļi pēc 
konsultācijām Eiropas Komisiju, un pēc 
tam to nodod to apstiprināšanai budžeta 
iestādē.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams pārejas mehānisms, lai īsā laikā veicinātu funkcionalitāti..

Grozījums Nr. 773
Marianne Thyssen

Regulas priekšlikums
54. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz Iestādes personālu, tostarp 
izpilddirektoru, attiecas Personāla 
noteikumi, Citu ierēdņu nodarbinātības 
nosacījumi un Eiropas Kopienas iestāžu 
kopīgi pieņemtie piemērošanai paredzētie 
noteikumi.

1. Uz Iestādes personālu, izņemot 
priekšsēdētāju, attiecas Personāla 
noteikumi, Citu ierēdņu nodarbinātības 
nosacījumi un Eiropas Kopienas iestāžu 
kopīgi pieņemtie piemērošanai paredzētie 
noteikumi.

Or. en

Pamatojums

Priekšsēdētājam nevajadzētu būt pakļautam ES Personāla noteikumiem. Priekšsēdētāja darba 
noteikumi būtu jānosaka Uzraudzības padomei, tāpat kā tas tiek darīts Eiropas Centrālās 
Bankas priekšsēdētāja un valdes locekļu gadījumā. Ņemot vērā, ka priekšsēdētāji būs ESRK 
un tās koordinācijas padomes locekļi, īstenojama ar ECB saskaņota pieeja.
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Grozījums Nr. 774
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Nelīgumiskas atbildības gadījumā 
Iestāde saskaņā ar vispārējiem principiem, 
kas dalībvalstu tiesību aktos ir kopīgi, 
atlīdzina jebkurus zaudējumus, kuri 
radušies tās darbības rezultātā vai kurus 
izraisījis tās personāls, veicot savus 
pienākumus.  Kopienu Tiesas piekritībā ir 
visi strīdi, kas saistīti ar šādu zaudējumu 
atlīdzināšanu.

1. Nelīgumiskas atbildības gadījumā 
Iestāde saskaņā ar vispārējiem principiem, 
kas dalībvalstu tiesību aktos ir kopīgi, 
atlīdzina jebkurus neattaisnojamus
zaudējumus, kuri radušies tās darbības 
rezultātā vai kurus izraisījis tās personāls, 
veicot savus pienākumus.  Kopienu Tiesas 
piekritībā ir visi strīdi, kas saistīti ar šādu 
zaudējumu atlīdzināšanu.

Or. en

Pamatojums

Pastāv iespēja, ka EUI darbības laikā tā var radīt kaitējumu atsevišķām finanšu iestādēm, lai 
sasniegtu būtiskāku labumu. Šāds kaitējums būtu attaisnojams sistēmiskas stabilitātes 
nodrošināšanas kontekstā, tādējādi EUI nebūtu jāuzskata par atbildīgu šāda kaitējuma 
radīšanā.

Grozījums Nr. 775
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Nelīgumiskas atbildības gadījumā 
Iestāde saskaņā ar vispārējiem principiem, 
kas dalībvalstu tiesību aktos ir kopīgi, 
atlīdzina jebkurus zaudējumus, kuri 
radušies tās darbības rezultātā vai kurus 
izraisījis tās personāls, veicot savus 
pienākumus.  Kopienu Tiesas piekritībā ir 
visi strīdi, kas saistīti ar šādu zaudējumu 
atlīdzināšanu.

1. Nelīgumiskas atbildības gadījumā 
Iestāde saskaņā ar vispārējiem principiem, 
kas dalībvalstu tiesību aktos ir kopīgi, 
atlīdzina jebkurus neattaisnojamus
zaudējumus, kuri radušies tās darbības 
rezultātā vai kurus izraisījis tās personāls, 
veicot savus pienākumus.  Kopienu Tiesas 
piekritībā ir visi strīdi, kas saistīti ar šādu 
zaudējumu atlīdzināšanu.
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Or. en

Grozījums Nr. 776
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
56. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz Uzraudzības padomes un valdes 
locekļiem, izpilddirektoram un Iestādes 
personāla locekļiem, tostarp dalībvalstu 
apstiprinātajām pagaidu amatpersonām, 
attiecas dienesta noslēpuma ievērošanas 
prasības saskaņā ar Līguma 287. pantu un 
attiecīgie atbilstīgie Kopienas tiesību aktu 
noteikumi pat pēc pienākumu veikšanas 
beigām. 

1. Uz Uzraudzības padomes un valdes 
locekļiem, izpilddirektoram un Iestādes 
personāla locekļiem, tostarp dalībvalstu 
apstiprinātajām pagaidu amatpersonām, kā 
arī visām pārējām personām, kas uz 
līguma pamata veic darbu Iestādes labā,
attiecas dienesta noslēpuma ievērošanas 
prasības saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 339. pantu un attiecīgie 
atbilstīgie Eiropas Savienības tiesību aktu 
noteikumi pat pēc pienākumu veikšanas 
beigām. 

Or. en

Grozījums Nr, 777
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
56. pants – 1. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18 mēnešu laikā pēc pienākumu izpildes 
beigām viņi neuzsāks darba attiecības ar 
finanšu iestādēm, ko iepriekš pārraudzīja 
Eiropas finanšu uzraudzības sistēma.

Or. en
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Grozījums 778
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
59. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valde pieņem lēmumu par iekšējo 
valodu lietojumu Iestādē.

2. Uzraudzības padome pieņem lēmumu 
par iekšējo valodu lietojumu Iestādē.

Or. en

Grozījums Nr. 779
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
61. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalība Iestādes darbā būs atļauta arī 
trešajām valstīm, piemērojot tiesību aktus, 
ko Eiropas Savienība ir atzinusi par 
līdzvērtīgiem Iestādes kompetences jomās, 
kā minēts 1. panta 2. punktā, un 
gadījumos, kad šāda dalība uzlabo 
pārraudzības, kas ir tiešās Iestādes un šo 
trešo valstu interesēs, rezultātu 
saskaņotību. Šo iestāžu dalība ir atkarīga 
no administratīvu nolīgumu noslēgšanas, 
kā minēts 18. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 780
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
61. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šai sadarbībai praktiskā veidā ir 
jāizpaužas kā efektīvai divpusējai un 
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daudzpusējai informācijas apmaiņai starp 
atbildīgajām iestādēm un Iestādi, pilnībā 
ievērojot piemērojamos konfidencialitātes 
un datu aizsardzības noteikumus, kas 
minēti attiecīgajos Kopienas tiesību aktos.

Or. en

Grozījums Nr. 781
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
62. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija atbild par Iestādes 
administratīvo izveidi un sākotnējo 
administratīvo darbību, līdz Iestāde ir 
spējīga pati izpildīt savu budžetu.

1. Komisija, cieši sadarbojoties ar Eiropas 
Banku uzraudzītāju komiteju (3. līmeņa 
komiteja), kas izveidota saskaņā ar 
Komisijas Lēmumu Nr. 2009/78/EK,
atbild par Iestādes administratīvo izveidi 
un sākotnējo administratīvo darbību, līdz 
Iestāde ir spējīga pati izpildīt savu budžetu.

Or. en

Pamatojums

EBUK ir jāveicina pārejas perioda veiksmīgā norise, ņemot vērā šīs organizācijas pieredzi 
administratīvajos jautājumos, kas ir tiešā veidā saistīti ar Eiropas Banku iestādi.

Grozījums Nr. 782
Marianne Thyssen

Regulas priekšlikums
62. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pēc šīs regulas stāšanās spēkā un 
pirms Iestādes izveidošanas 3. līmeņa 
komiteja cieši sadarbosies ar Komisiju, lai 
sagatavotos 3. līmeņa komitejas 
aizvietošanai ar Iestādi. 3. līmeņa 
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komitejas var veikt visus noderīgos 
sagatavošanas pasākumus saskaņā ar 
Iestādes atbilstošo struktūru gala 
lēmumu. Tas ietver priekšsēdētāja, 
izpilddirektora un valdes locekļu atlases 
procedūras noteikšanu un šo personu 
atlases organizēšanu.

Or. en

Pamatojums

Ierosināts precizēt sagatavošanas pasākumus, ko iespējams veikt pirms EUI izveides. 
Efektivitātes nolūkā ir obligāti nepieciešams, lai pēc regulas stāšanās spēkā trīs 3. līmeņa 
komitejas varētu veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai sagatavotu EUI izveidi, saskaņā ar 
šo sagatavošanas darbu ratifikāciju no atbilstošu EUI struktūru puses. Šis darbības plāns 
ļaus pēc iespējas vairāk saīsināt laiku, kurā EUI nespēs pilnībā funkcionēt neiecelta 
priekšsēdētājs un izpilddirektora dēļ. 

Grozījums Nr. 783
Marianne Thyssen

Regulas priekšlikums
62. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Laikā no šī regulas stāšanās spēkā līdz 
priekšsēdētāja, valdes locekļu un 
izpilddirektora iecelšanai, EUI pagaidu 
priekšsēdētāja funkcijas veiks esošās 
3. līmeņa komitejas priekšsēdētājs un to 
vadīs šīs komitejas ģenerālsekretārs.

Or. en

Pamatojums

Ierosināts precizēt sagatavošanas pasākumus, ko iespējams veikt pirms EUI izveides. 
Efektivitātes nolūkā ir obligāti nepieciešams, lai pēc regulas stāšanās spēkā trīs 3. līmeņa 
komitejas varētu veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai sagatavotu EUI izveidi, saskaņā ar 
šo sagatavošanas darbu ratifikāciju no atbilstošu EUI struktūru puses. Šis darbības plāns 
ļaus pēc iespējas vairāk saīsināt laiku, kurā EUI nespēs pilnībā funkcionēt neiecelta 
priekšsēdētājs un izpilddirektora dēļ. 
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Grozījums Nr. 784
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
62. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Iestāde uzskatāma par Eiropas Banku 
uzraudzītāju komitejas tiesisko 
turpinātāju. Ne vēlāk kā Iestādes izveides 
dienā visi Eiropas Banku uzraudzītāju 
komitejas aktīvi un pasīvi, kā arī 
nepabeigtās operācijas tiks automātiski 
nodotas Iestādes kompetencē. Eiropas 
Banku uzraudzītāju komiteja sagatavo 
ziņojumu, kurā atspoguļota tās aktīvu un 
pasīvu situācija slēgšanas brīdī minētās 
nodošanas datumā. Komitejas un 
Komisijas locekļi veic šī paziņojuma 
auditu un to apstiprina.

Or. en

Grozījums Nr. 785
Marianne Thyssen

Regulas priekšlikums
63. pants – 2. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Visiem personāla locekļiem, kas 
noslēguši 1. punktā minētos līgumus, 
piedāvā noslēgt pagaidu līgumus saskaņā 
ar Citu ierēdņu nodarbinātības 
nosacījumu 2. panta a) apakšpunktu 
atbilstīgi Iestādes štata plānā noteiktajām 
dažādajām kategorijām.

2. Lai nodrošinātu netraucētu esošo 
darbinieku pāreju darbā Iestādē, visiem 
darbiniekiem, kas noslēguši 1. punktā 
minētos līgumus, ieskaitot norīkojuma 
līgumus, piedāvā noslēgt pagaidu līgumus 
ar līdzvērtīgiem vai pielīdzināmiem 
ekonomiskajiem un tiesiskajiem 
nosacījumiem saskaņā ar atbilstošo
tiesisko pamatu.

Or. en
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Pamatojums

Ierosināts noteikt īpašus pārejas noteikumus saistībā ar 3. līmeņa komiteju esošo personālu. 

Grozījums Nr. 786
Marianne Thyssen

Regulas priekšlikums
63. pants – 2. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iekšējo atlasi, ko veic tikai starp tiem 
darbiniekiem, kas ir noslēguši līgumu ar 
Eiropas Banku uzraudzītāju komiteju vai 
tās sekretariātu, pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās veic Iestāde, kurai ir tiesības 
noslēgt līgumus, lai pārbaudītu nolīgstamo 
personu spējas, lietderību un godprātību.

Iekšējo atlasi, ko veic tikai starp tiem 
darbiniekiem, kas ir noslēguši līgumu ar 
3. līmeņa komiteju vai tās sekretariātu, pēc 
šīs regulas spēkā stāšanās veic Iestāde, 
kurai ir tiesības noslēgt līgumus, lai 
pārbaudītu nolīgstamo personu spējas, 
lietderību un godprātību. Iekšējā atlasē ir 
jāņem vērā prasmes un pieredze, ko 
persona ir apliecinājusi, veicot savus 
pienākumus pirms pārējas.

Or. en

Pamatojums

Ierosināts noteikt īpašus pārejas noteikumus saistībā ar 3. līmeņa komiteju esošo personālu.

Grozījums Nr. 787
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Trīs gadu laikā pēc 67. panta 
otrajā punktā noteiktā datuma un pēc tam 
ik pēc trīs gadiem Komisija publicē 
vispārēju pārskatu par pieredzi, kas uzkrāta 
Iestādes darbības un šajā regulā noteikto 
procedūru rezultātā.

1. Trīs gadu laikā pēc 67. panta 
otrajā punktā noteiktā datuma un pēc tam 
ik pēc trīs gadiem Komisija pārskata šo 
regulu un jo īpaši 23. panta darbību un
publicē vispārēju pārskatu par pieredzi, kas 
uzkrāta Iestādes darbības un šajā regulā 
noteikto procedūru rezultātā.
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Or. en

Pamatojums

Ierosināto grozījumu mērķis ir saistību radīšana Komisijai sniegt priekšlikumus dalībvalstu 
fiskālās atbildības koncepcijas precizēšanai un regulas atjaunināšanai, lai nodrošinātu tās 
saskaņotību ar visiem iespējamajiem uzlabojumiem, kas radīsies, īstenojot Kopienas 
regulējumu krīzes pārvaldībai banku nozarē, kas nesen nodots Komisijas apspriešanai. 

Grozījums Nr. 788
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Trīs gadu laikā pēc 67. panta 
otrajā punktā noteiktā datuma un pēc tam 
ik pēc trīs gadiem Komisija publicē 
vispārēju pārskatu par pieredzi, kas uzkrāta 
Iestādes darbības un šajā regulā noteikto 
procedūru rezultātā.

1. Trīs gadu laikā pēc 67. panta 
otrajā punktā noteiktā datuma un pēc tam 
ik pēc trīs gadiem Komisija pārskata šo 
regulu un jo īpaši 23. panta darbību un
publicē vispārēju pārskatu par pieredzi, kas 
uzkrāta Iestādes darbības un šajā regulā 
noteikto procedūru rezultātā.

Or. en

Pamatojums

Ierosināto grozījumu mērķis ir saistību radīšana Komisijai sniegt priekšlikumus dalībvalstu 
fiskālās atbildības koncepcijas precizēšanai un regulas atjaunināšanai, lai nodrošinātu tās 
saskaņotību ar visiem iespējamajiem uzlabojumiem, kas radīsies, īstenojot Kopienas 
regulējumu krīzes pārvaldībai banku nozarē, kas nesen nodots Komisijas apspriešanai.

Grozījums Nr. 789
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis pārskats ietver ieinteresēto personu 
grupas darbības novērtējumu un tās 
iespējamu nostiprināšanu, nosakot šīs 
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konsultācijas par obligātām.

Or. en

Grozījums Nr. 790
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija sagatavos savu pārskatu, ņemot 
vērā saskaņā ar 22. pantu izveidotās 
Banku nozares ieinteresēto personu 
grupas, saskaņā ar 26. pantu izveidotās 
Uzraudzības padomes un saskaņā ar 
40. pantu izveidotās apvienotās komitejas 
iesniegtos priekšlikumus par Iestādes un 
EFUS izveidi. Šie priekšlikumi veidos 
Komisijas publicētā pārskata pielikumu. 
Komisija izskatīs arī citu ieinteresēto 
personu grupu viedokļus.

Or. en

Grozījums Nr. 791
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – 1.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Cita starpā, pārskatā izskata Iestāžu 
darbību 6. pantā minētajās jomās, 
drošības klauzulas piemērošanu atbilstoši 
23. pantam un EFUS darbību 39. pantā 
minētajās jomās. Tas ietver priekšlikumus 
par to, kā turpmāk uzlabot Iestādes un 
EFUS funkcijas, lai izveidotu integrētu 
Eiropas pārraudzības arhitektūru, 
nepieciešamības gadījumā ietverot 
Līguma un nozaru tiesību aktu grozījumu 
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priekšlikumus.

Or. en

Pamatojums

Lai EUI sniegtu pilnvaras tiešā veidā veikt uzraudzību ES līmenī, ir jāveic izmaiņas visos 
attiecīgajos nozaru tiesību aktos vai Līgumā, lai novērstu tajā noteiktos ierobežojumus 
attiecībā uz varas iestāžu rīcības brīvību. Komisijai vajadzētu apsvērt šo iespēju, iesniedzot 
priekšlikums EUI attīstībai.

Grozījums Nr. 792
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vēl šajā pārskatā sniedz novērtējumu par 
normatīvajā un uzraudzības konverģencē 
panākto progresu krīzes pārvaldības un 
novēršanas jomā Kopienā. Šā 
novērtējuma pamatā ir plašas 
konsultācijas, tostarp ar Banku nozares 
ieinteresēto personu grupu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 793
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vēl šajā pārskatā sniedz novērtējumu par 
normatīvajā un uzraudzības konverģencē 
panākto progresu krīzes pārvaldības un 
novēršanas jomā Kopienā. Šā novērtējuma 
pamatā ir plašas konsultācijas, tostarp ar 
Banku nozares ieinteresēto personu grupu.

Vēl šajā pārskatā sniedz novērtējumu par 
normatīvajā un uzraudzības konverģencē 
panākto progresu krīzes pārvaldības un 
novēršanas jomā Kopienā, un iesniedz 
pārskatu Parlamentam un Padomei kopā 
ar atbilstošiem priekšlikumiem šīs regulas 
labošanai. Pārskatu un attiecīgajā 
gadījumā tam pievienotus priekšlikumus 
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nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Ierosināto grozījumu mērķis ir saistību radīšana Komisijai sniegt priekšlikumus dalībvalstu 
fiskālās atbildības koncepcijas precizēšanai un regulas atjaunināšanai, lai nodrošinātu tās 
saskaņotību ar visiem iespējamajiem uzlabojumiem, kas radīsies, īstenojot Kopienas 
regulējumu krīzes pārvaldībai banku nozarē, kas nesen nodots Komisijas apspriešanai.

Grozījums Nr. 794
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vēl šajā pārskatā sniedz novērtējumu par 
normatīvajā un uzraudzības konverģencē 
panākto progresu krīzes pārvaldības un 
novēršanas jomā Kopienā. Šā novērtējuma 
pamatā ir plašas konsultācijas, tostarp ar 
Banku nozares ieinteresēto personu grupu.

Vēl šajā pārskatā sniedz novērtējumu par 
normatīvajā un uzraudzības konverģencē 
panākto progresu krīzes pārvaldības un 
novēršanas jomā Kopienā, un iesniedz 
pārskatu Parlamentam un Padomei kopā 
ar atbilstošiem priekšlikumiem šīs regulas 
labošanai. Šā novērtējuma pamatā ir plašas 
konsultācijas, tostarp ar Banku nozares 
ieinteresēto personu grupu.

Or. en

Pamatojums

Ierosināto grozījumu mērķis ir saistību radīšana Komisijai sniegt priekšlikumus dalībvalstu 
fiskālās atbildības koncepcijas precizēšanai un regulas atjaunināšanai, lai nodrošinātu tās 
saskaņotību ar visiem iespējamajiem uzlabojumiem, kas radīsies, īstenojot Kopienas 
regulējumu krīzes pārvaldībai banku nozarē, kas nesen nodots Komisijas apspriešanai.
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Grozījums Nr. 795
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vēl šajā pārskatā sniedz novērtējumu par 
normatīvajā un uzraudzības konverģencē 
panākto progresu krīzes pārvaldības un 
novēršanas jomā Kopienā. Pārskatu un 
attiecīgajā gadījumā tam pievienotus 
priekšlikumus nosūta Eiropas Parlamentam 
un Padomei.

Vēl šajā pārskatā sniedz novērtējumu par 
progresu, kas panākts Iestādes mērķu 
sasniegšanā, un novērtējumu par virzību 
uz normatīvo un uzraudzības konverģenci 
un integrāciju krīzes pārvaldības un 
novēršanas jomā Eiropas Savienībā. Tāpat 
pārskatā novērtē, kā sistēma risina 
jautājumu saistībā ar izmaksām, kas 
rodas no tās standarta darbības, un kā 
panākama to pilnīga internalizācija, 
ņemot vērā ciklisko perspektīvu. Šā 
novērtējuma pamatā ir plašas konsultācijas, 
tostarp ar Banku nozares ieinteresēto 
personu grupu.

Or. en

Grozījums Nr. 796
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
66. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Labojums

1.a Komisija sagatavo savu pārskatu, 
ņemot vērā Bankas ieinteresēto pušu 
grupas, Uzraudzības padomes un 
apvienotās komitejas priekšlikumus. Šos 
priekšlikumus pievieno Komisijas 
publicētajam pārskatam. Komisija izskata 
arī citu interesēto personu grupu 
viedokļus.

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

Regulas priekšlikums
66. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija cita starpā novērtē: 
dalībvalstu varas iestāžu uzraudzības 
standarta prakšu jomā sasniegto 
konverģences līmeni; uzraudzības iestāžu 
kolēģiju darbību; pārrobežu iestāžu, jo 
īpaši iestāžu ar ES dimensiju, uzraudzības 
mehānismu; 23. panta darbību par 
aizsargpasākumiem un regulatoru; 
uzraudzības konverģenci krīzes 
pārvaldības un risināšanas jomās Eiropas 
Savienībā un to, vai uzmanīga pieeja un 
uzņēmējdarbības veikšana ir jāapvieno 
vai jānodala. Tas ietver priekšlikumus par 
to, kā turpmāk uzlabot Iestādes un EFUS 
funkcijas, lai izveidotu integrētu Eiropas 
pārraudzības arhitektūru.

Or. en

Pamatojums

Teksta struktūras precizēšana..

Grozījums Nr. 798
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
66. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Eiropas Parlaments un Padome 
izskata regulu, pamatojoties uz 1. punktā 
minēto pārskatu, un nosaka, vai Iestādes 
uzdevumi un organizācija ir jāpārskata.  

Or. en
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