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Objaśnienie używanych znaków
*
***
***I
***II
***III

Procedura konsultacji
Procedura zgody
Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)
Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w
projekcie aktu)

Poprawki do projektu aktu
Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn
Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i
kursywą w prawej kolumnie.
Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu,
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i
czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka.
Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego
Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą.
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie
zastąpionego tekstu.
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w odniesieniu do siedziby
Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego
(COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))
(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)
Parlament Europejski,
–

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
(COM(2017)0734),

–

uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C80420/2017),

–

uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–

uwzględniając wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady Unii
Europejskiej i Komisji Europejskiej z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie agencji
zdecentralizowanych,

–

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,
uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–

uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0000/2017),

1.

przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.

przypomina kryteria określone przez Komisję i zatwierdzone przez głowy państw lub
szefów rządów UE-27 na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 22 czerwca 2017 r. (w
oparciu o art. 50 TUE) dotyczącym przeniesienia agencji unijnych z Londynu w
kontekście wycofania się Zjednoczonego Królestwa z Unii, a mianowicie: i)
zapewnienie, że agencja może zająć siedzibę i podjąć swoje funkcje w dniu wystąpienia
Zjednoczonego Królestwa z Unii; ii) dostępność siedziby; iii) istnienie odpowiednich
placówek edukacyjnych dla dzieci członków personelu; iv) stosowny dostęp do rynku
pracy, zabezpieczenia społecznego i opieki medycznej dla dzieci i małżonków; v)
polityka ciągłości działania oraz vi) równowaga geograficzna;

3.

ubolewa, że Parlament Europejski nie był zaangażowany w określanie i ważenie
kryteriów wyboru siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), mimo
prerogatyw Parlamentu Europejskiego, zgodnie z którymi Parlament Europejski i Rada
są równorzędnymi współustawodawcami w odniesieniu do rozporządzenia (UE) nr
1093/2010 powołującego EUNB i określającego jego lokalizację;

4.

przypomina, że decyzja z 2010 r. w sprawie lokalizacji EUNB, wraz z decyzją w
sprawie lokalizacji EIOPA i ESMA, została podjęta zgodnie ze zwykłą procedurą
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ustawodawczą, po przeprowadzeniu pełnoprawnej procedury rozmów trójstronnych;
zauważa, że o siedzibie tej agencji, której również dotyczy relokacja z Londynu,
zadecydowało wspólne porozumienie między przedstawicielami rządów państw
członkowskich, którzy spotkali się na szczeblu głów państw i szefów rządów; zwraca
uwagę na fakt, że Rada (art. 50 TUE) dokonała wyboru nowej siedziby EUNB na
podstawie wspólnego oświadczenia w sprawie agencji zdecentralizowanych z dnia 19
lipca 2012 r., którego status prawny jest niższy od statusu rozporządzenia w sprawie
EUNB;
5.

ubolewa nad brakiem przejrzystości i odpowiedzialności w procedurze głosowania,
którą Rada podjęła w dniu 20 listopada 2017 r., pozostawiając ostateczne decyzje
losowemu rozstrzygnięciu; zwraca uwagę na fakt, że agencje te są obecnie częściowo
finansowane z budżetu Unii, a koszty ich przeniesienia mogą częściowo obciążyć
budżet Unii, co jest przedmiotem toczących się obecnie negocjacji między Unią
Europejską a Zjednoczonym Królestwem; podkreśla w związku z tym potrzebę
demokratycznej odpowiedzialności oraz przejrzystego i zrozumiałego podejmowania
decyzji w interesie obywateli europejskich; wzywa do przedstawienia bardziej
szczegółowych informacji na temat ważenia kryteriów przyjętych przez Radę w
procedurze wyboru siedziby EUNB;

6.

uważa, że Parlament Europejski powinien być – systematycznie oraz na równych
warunkach z Komisją i Radą – zaangażowany w określanie i ważenie kryteriów
lokalizacji wszystkich organów i agencji Unii; zwraca się do Komisji i Rady z
wnioskiem o rozpoczęcie przeglądu wspólnego oświadczenia z dnia 19 lipca 2012 r. w
sprawie agencji zdecentralizowanych w celu zapewnienia silnego zaangażowania
Parlamentu Europejskiego, respektując jednocześnie w szczególności jego uprawnienia
w zakresie współdecyzji;

7.

podkreśla różne zadania i obszary kompetencji europejskich organów nadzoru: EUNB,
EIOPA i ESMA; przypomina o świadomej decyzji współustawodawców dotyczącej
powołania trzech organów o odrębnych zadaniach i obszarach kompetencji: jednego dla
sektora bankowości, drugiego dla sektora papierów wartościowych i trzeciego dla
sektora ubezpieczeń i emerytur; domaga się, by podział ten był nadal odzwierciedlany
w kompetencjach regulacyjnych i nadzorczych, a zarządzanie, główna organizacja i
główne finansowanie ich działalności było niezależne od lokalizacji tych agencji, przy
jednoczesnym umożliwieniu dzielenia się, w stosownych przypadkach, usługami
wsparcia administracyjnego i usługami zarządzania infrastrukturą niezwiązanymi z
podstawową działalnością; zwraca się do Komisji i Rady o zapewnienie ochrony
obecnego stanu prawnego tych trzech organów podczas przenoszenia EUNB oraz po
jego przeniesieniu; zwraca się do Komisji o regularne przekazywanie mu aktualnych
informacji w tym zakresie, zwłaszcza w trakcie trwającej procedury legislacyjnej
dotyczącej przeglądu europejskich organów nadzoru (COM(2017)536); przypomina, że
art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 jest częścią poddawanej obecnie przeglądowi
procedury ustawodawczej dotyczącej europejskich organów nadzoru (COM(2017)536);

8.

zwraca się do Komisji i Rady o wyrażenie zgody na rozpoczęcie przeglądu wspólnego
oświadczenia z 2012 r. w sprawie podejmowania decyzji dotyczących agencji
zdecentralizowanych oraz na regularne przekazywanie Parlamentowi Europejskiemu
uaktualnień zgodnie z wymogami ust. 7;
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9.

podkreśla, że przeniesienie siedziby oraz nową lokalizację należy zorganizować i
dostosować przed faktycznym wycofaniem się Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej;

10.

zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie sprawy Parlamentowi Europejskiemu,
jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich
wprowadzenie;

11.

zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)
Aby zapewnić należyte
funkcjonowanie Europejskiego Urzędu
Nadzoru Bankowego w miejscu jego nowej
siedziby, przed jej objęciem przez
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego
należy zawrzeć umowę w sprawie
siedziby.

(3)
Aby zapewnić należyte
funkcjonowanie Europejskiego Urzędu
Nadzoru Bankowego w miejscu jego nowej
siedziby, przed jej objęciem przez
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego
należy zawrzeć umowę w sprawie
siedziby, a nowa siedziba powinna być
gotowa i przystosowana do celów trwałego
przeniesienia Urzędu przed faktycznym
wycofaniem się Zjednoczonego Królestwa
z Unii.
Or. en

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)
Aby zapewnić Europejskiemu
Urzędowi Nadzoru Bankowego
wystarczająco dużo czasu na przeniesienie
siedziby, niniejsze rozporządzenie
powinno wejść w życie w trybie pilnym.

(4)
Aby zapewnić Europejskiemu
Urzędowi Nadzoru Bankowego
wystarczająco dużo czasu na przeniesienie
siedziby, niniejsze rozporządzenie
powinno wejść w życie w trybie pilnym,
uwzględniając uprawnienia Parlamentu
Europejskiego i Rady w zakresie
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współdecyzji.
Or. en

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(4a) Aby uznać, że lokalizacja agencji
zdecentralizowanej może zostać określona
w unijnym akcie ustawodawczym
podlegającym zwykłej procedurze
ustawodawczej, Parlament Europejski,
Rada i Komisja zobowiązują się do
uzgodnienia, do dnia 31 grudnia 2018 r.,
zmienionego wspólnego oświadczenia w
sprawie agencji zdecentralizowanych.
Lokalizację agencji unijnej należy wybrać
w ramach przejrzystej procedury
wzmacniającej odpowiedzialność
demokratyczną oraz w drodze wspólnego
określania i ważenia kryteriów wyboru.
Or. en

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1
Rozporządzenie (UE) nr 1093/2010
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
EUNB, Europejski Urząd Nadzoru
(Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i
Pracowniczych Programów
Emerytalnych) oraz Europejski Urząd
Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru
Giełd i Papierów Wartościowych)
samodzielnie wykonują swoje
uprawnienia i zadania, organizują swoją
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strukturę zarządzania, zarządzają swoim
podstawowym funkcjonowaniem i
zapewniają główne źródła finansowania
swojej działalności, gdyż wszystkie te
podmioty różnią się pod względem swoich
kompetencji, niezależnie od lokalizacji, a
w stosownych przypadkach umożliwiają
one również wspólne świadczenie takich
usług wsparcia administracyjnego i usług
zarządzania infrastrukturą dla agencji
unijnych, które są niezwiązane z ich
podstawową działalnością. Do
dnia....[sześć miesięcy po wejściu w życie
niniejszego rozporządzenia], a następnie
co 12 miesięcy, Komisja składa
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
sprawozdanie w sprawie spełniania przez
te organy ww. wymogu.
Or. en
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