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1. 41. módosítás törlendő. A jelentésben szereplő többi módosítás számozása változatlan 

marad. 

 

(A Gazdasági és Monetáris Bizottság által elfogadott 35. és 41. módosítás tartalmában 

azonos. Ezért a 41. módosítás törlésre kerül) 

 

2. A 101. módosítás a következőképpen olvasandó: 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A felügyelőtanács az elnököt – 

érdemei, alkalmassága, a pénzügyi 

intézményekkel és piacokkal kapcsolatos 

ismeretei, valamint a pénzügyi felügyelet 

és szabályozás terén szerzett tapasztalata 

(2) Az Európai Parlament az elnököt – 

érdemei, alkalmassága, a pénzügyi 

intézményekkel és piacokkal kapcsolatos 

ismeretei, valamint a pénzügyi felügyelet 

és szabályozás terén szerzett tapasztalata 
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alapján – nyílt kiválasztási eljárást 

követően nevezi ki.  

alapján – a Bizottság által szervezett és 

irányított nyílt kiválasztási eljárást 

követően nevezi ki. 

Kinevezése előtt a felügyelőtanács által 

kiválasztott jelölt személyét az Európai 

Parlamentnek meg kell erősítenie. 

A Bizottság a három kiválasztott jelölt 

nevét az Európai Parlament elé terjeszti. 

A jelöltek meghallgatása után az Európai 

Parlament egyiküket kiválasztja. Az így 

kiválasztott jelöltet a felügyelőtanács 

nevezi ki. 

A felügyelőtanács tagjai közül alelnököt is 

választ, aki az elnök távolléte idején ellátja 

annak feladatait. 

A felügyelőtanács tagjai közül alelnököt is 

választ, aki az elnök távolléte idején ellátja 

annak feladatait. Az alelnök nem lesz az 

igazgatótanács tagja. 

 

3. A 128. módosítás a következő képpen olvasandó: 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

62 cikk – 1 a és 1 b (új) bekezdések 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az e rendelet hatálybalépését követő 

időszakban és a Hatóság létrehozását 

megelőzően a 3. szintű bizottság a 

Bizottsággal szorosan együttműködve 

előkészíti a 3. szintű bizottságnak a 

Hatósággal történő felváltását. A 3. szintű 

bizottságok minden szükséges előkészítő 

tevékenységet elvégezhetnek, amelyekről a 

végleges döntést a Hatóság illetékes 

testületei hozzák meg.  

 (1b) Az e rendelet hatálybalépésétől az 

elnök valamint az ügyvezető és az 

igazgatótanács tagjainak kijelöléséig 

terjedő időszakban a Hatóság elnöki 

feladatait ideiglenesen a meglévő 3. szintű 

bizottság elnöke látja el és annak főtitkára 

igazgatja. 

 

 

(Az összes nyelvi verziót érinti.) 

 


