
 

\tempdocLV.doc 1/2 PE438.410v02-00 

 LV 

  

 EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014 

 

Sesijas dokuments 
 

10.6.2010 A7-0170/2010/err01 

KĻŪDU LABOJUMS 

ziņojumam 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas 

Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi 

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

Ekonomikas un monetārā komiteja 

Referents: Peter Skinner 

A7-0170/2010 

 

 

1. Svītrot grozījumu Nr. 41. Pārējo ziņojumā iekļauto grozījumu numerācija nemainās. 

 

(Ekonomikas un monetāro jautājumu komitejā pieņemtie grozījumi Nr. 35 un Nr. 41 ir 

vienādi. Tāpēc grozījums Nr. 41 jāsvītro.)  

 

2. Grozījumu Nr. 101  formulē šādi: 

Grozījums Nr.  101 

Regulas priekšlikums 

33. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Priekšsēdētāju saskaņā ar atklātu atlases 

procedūru ieceļ valde, pamatojoties uz 

nopelniem, prasmēm, zināšanām par 

2. Priekšsēdētāju saskaņā ar atklātu atlases 

procedūru, ko organizē un vada Komisija, 

ieceļ Eiropas Parlaments, pamatojoties uz 
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finanšu iestādēm un tirgiem un pieredzi 

attiecībā uz finanšu pārvaldību un 

regulējumu.  

nopelniem, prasmēm, zināšanām par 

finanšu iestādēm un tirgiem un pieredzi 

attiecībā uz finanšu pārvaldību un 

regulējumu. 

Pirms iecelšanas amatā Uzraudzības 

padomes izvēlēto kandidātu apstiprina 

Eiropas Parlaments. 

Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 

sarakstu ar trim labākajiem kandidātiem. 

Pēc šo kandidātu uzklausīšanas Eiropas 

Parlaments no viņu vidus izraugās vienu 

kandidātu. Šādi izraudzīto kandidātu 

apstiprina Uzraudzības padome. 

Vēl Uzraudzības padome no savu locekļu 

vidus ievēl vietnieku, kas veic 

priekšsēdētāja funkcijas viņa prombūtnes 

laikā. 

Vēl Uzraudzības padome no savu locekļu 

vidus ievēl vietnieku, kas veic 

priekšsēdētāja funkcijas viņa prombūtnes 

laikā. Šis vietnieks nav Valdes loceklis. 

 

3. Grozījumu Nr. 128  formulē šādi: 

Grozījums Nr.  128 

Regulas priekšlikums 

62. pants – 1.a un 1.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 

un pirms Iestādes izveidošanas 3. līmeņa 

komiteja cieši sadarbojas ar Komisiju, lai 

sagatavotu 3. līmeņa komitejas aizstāšanu 

ar Iestādi. Trešā līmeņa komitejas var 

veikt visas nepieciešamās sagatavošanas 

darbības, un galīgo lēmumu par tām 

pieņem Iestādes attiecīgās struktūras.  

 1.b Laikā no regulas stāšanās spēkā līdz 

dienai, kad tiek izraudzīts priekšsēdētājs 

un Valdes locekļi un iecelts 

izpilddirektors, Iestādes pagaidu 

priekšsēdētāja funkcijas veic pastāvošās 

3. līmeņa komitejas priekšsēdētājs, un 

Iestādi vada šīs komitejas 

ģenerālsekretārs. 

 

(Attiecas uz visām valodu versijām.) 


