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 EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014 

 

Dokument zasedanja 
 

9.6.2010 A7-0170/2010/err01 

NAPAKE 

k poročilu 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega organa za 

zavarovanja in poklicne pokojnine  

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

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 

Poročevalec: Peter Skinner 

A7-0170/2010 

 

1. Predlog spremembe 41 se črta. Oštevilčenje ostalih predlogov sprememb v poročilu 

ostane nespremenjeno. 

(Materialna vsebina predlogov sprememb 35 in 41, ki ju je sprejel Odbor za Ekonomske in 

monetarne zadeve, je identična. Predlog spremembe 41 je zatorej treba črtati.) 

2. Predlog spremembe 101 se glasi: 

Predlog uredbe 

Člen 33 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Predsednika z odprtim izbirnim 

postopkom imenuje odbor nadzornikov na 

podlagi dosežkov, znanja in spretnosti, 

poznavanja finančnih institucij in trgov ter 

2. Predsednika z odprtim izbirnim 

postopkom, ki ga organizira in vodi 

Komisija, imenuje Evropski parlament na 

podlagi dosežkov, znanja in spretnosti, 



 

\tempdocSL.doc 2/2 PE438.410v02-00 

 SL 

izkušenj, pomembnih za finančni nadzor in 

regulacijo.  

poznavanja finančnih institucij in trgov ter 

izkušenj, pomembnih za finančni nadzor in 

regulacijo. 

Kandidata, ki ga izbere odbor nadzornikov, 

mora pred imenovanjem potrditi Evropski 

parlament. 

Komisija Evropskemu parlamentu 

predloži ožji seznam treh kandidatov. 

Evropski parlament po opravljenem 

zaslišanju teh kandidatov izbere enega od 

njih. Tako izbranega kandidata imenuje 

odbor nadzornikov. 

Odbor nadzornikov med svojimi člani 

izbere tudi namestnika, ki bo v odsotnosti 

predsednika opravljal njegove funkcije. 

Odbor nadzornikov med svojimi člani 

izbere tudi namestnika, ki bo v odsotnosti 

predsednika opravljal njegove funkcije. Ta 

namestnik ni član upravnega odbora. 

 

3. Predlog spremembe 128 se glasi: 

Predlog uredbe 

Člen 62 – odstavka 1 a in 1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Odbor tretje stopnje v času od začetka 

veljavnosti te uredbe in do ustanovitve 

organa deluje v tesnem sodelovanju s 

Komisijo, da se pripravi zamenjava 

odbora tretje stopnje z organom. Odbori 

tretje stopnje lahko uvedejo vse koristne 

pripravljalne ukrepe, končno odločitev o 

teh ukrepih pa sprejmejo ustrezni organi v 

organu.  

 1b. Od začetka veljavnosti te uredbe do 

dneva imenovanja predsednika in članov 

upravnega odbora ter imenovanja 

izvršnega direktorja organ začasno vodi 

predsednik obstoječega odbora tretje 

stopnje, upravlja pa ga njegov generalni 

sekretar. 

 

(Zadeva vse jezikovne različice.) 


