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 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014 

 

Έγγραφο συνόδου 
 

10.6.2010 A7-0170/2010/err01 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 

στην έκθεση 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 

αφορά τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων 

(COM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD)) 

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 

Εισηγητής: Peter Skinner 

A7-0170/2010 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

1. Η τροπολογία 41 διαγράφεται. Η αρίθμηση των υπολοίπων τροπολογιών της έκθεσης 

παραμένει. 

(Το περιεχόμενο των τροπολογιών 35 και 41, οι οποίες εγκρίθηκαν αμφότερες από την 

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, είναι ταυτόσημο. Η τροπολογία 41 πρέπει 

επομένως να διαγραφεί.) 

2. Η τροπολογία 101 διατυπώνεται ως εξής: 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

2. Ο πρόεδρος διορίζεται από το 

συμβούλιο εποπτών με κριτήρια τα 

2. Ο πρόεδρος διορίζεται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με κριτήρια τα 
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προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις του 

για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 

αγορές, και την πείρα του σχετικά με τη 

χρηματοπιστωτική εποπτεία και ρύθμιση, 

μετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής.  

προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις του 

για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 

αγορές, και την πείρα του σχετικά με τη 

χρηματοπιστωτική εποπτεία και ρύθμιση, 

μετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής την 

οποία οργανώνει και διευθύνει η 

Επιτροπή. 

Πριν από το διορισμό, η επιλογή του 

υποψηφίου από το συμβούλιο εποπτών 

υπόκειται σε επικύρωση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο κατάλογο τελικής επιλογής 

με τρεις υποψηφίους. Μετά τη διεξαγωγή 

των ακροάσεων των εν λόγω υποψηφίων, 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιλέγει έναν 

από αυτούς. Μετά την επιλογή του ο 

υποψήφιος διορίζεται από το συμβούλιο 

εποπτών. 

Επίσης το συμβούλιο εποπτών επιλέγει 

μεταξύ των μελών του αναπληρωτή, που 

ασκεί τις λειτουργίες του προέδρου όταν ο 

τελευταίος απουσιάζει. 

Επίσης το συμβούλιο εποπτών επιλέγει 

μεταξύ των μελών του αναπληρωτή, που 

ασκεί τις λειτουργίες του προέδρου όταν ο 

τελευταίος απουσιάζει. Ο αναπληρωτής 

δεν είναι μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου. 

 

3. Η τροπολογία 128 διατυπώνεται ως εξής: 

Τροπολογία   128 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 62 – παράγραφοι 1α και 1β (νέες) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  

 1α. Κατά την διάρκεια της περιόδου μετά 

την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού, και πριν από την ίδρυση της 

Αρχής, η επιτροπή επιπέδου 3 ενεργεί σε 

στενή συνεργασία με την Επιτροπή για να 

προετοιμάσει την αντικατάσταση της 

επιτροπής επιπέδου 3 από την Αρχή. Οι 

επιτροπές επιπέδου 3 προβαίνουν σε όλες 

τις δέουσες προπαρασκευαστικές 

ενέργειες, οι οποίες υπόκεινται στην 

τελική απόφαση των αρμοδίων οργάνων 

της Αρχής.  
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 1β. Κατά την περίοδο που μεσολαβεί από 

την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού και την ημερομηνία ορισμού 

του προέδρου και των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου, και του ορισμού 

του εκτελεστικού διευθυντή, της Αρχής 

προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος της 

υφιστάμενης επιτροπής επιπέδου 3, ενώ 

την διοίκηση ασκεί ο γενικός γραμματέας 

της. 

 

 

(Αφορά όλες τις γλώσσες.) 


