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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

komission ehdotuksesta yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan, 
varapuheenjohtajan ja jäsenten nimittämisestä
(C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 5. joulukuuta 2014 annetun komission ehdotuksesta yhteisen 
kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimittämisestä 
(C(2014)9456),

– ottaa huomioon yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn 
vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua 
varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa 
sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta 15. heinäkuuta 2014 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/20141 56 artiklan 6 kohdan 
kolmannen alakohdan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0070/2014),

A. ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 4 kohdassa säädetään, 
että kyseisen asetuksen 43 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun 
kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet nimitetään 
ansioiden, pätevyyden, pankkitoiminta- ja rahoituskysymysten tuntemuksen sekä 
rahoitusalan valvonnan ja sääntelyn ja pankkien kriisinratkaisun kannalta 
merkityksellisen kokemuksen perusteella;

B. ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 4 kohdassa säädetään, 
että kriisinratkaisuneuvoston jäsenten nimittämisessä noudatetaan sukupuolten 
tasapainon, kokemuksen ja pätevyyden periaatteita;

C. ottaa huomioon, että komissio hyväksyi 19. marraskuuta 2014 asetuksen (EU) 
N:o 806/2014 56 artiklan 6 kohdan mukaisesti lopullisen luettelon ehdokkaista 
kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi;

D. ottaa huomioon, että komissio hyväksyi 1. joulukuuta 2014 asetuksen (EU) 
N:o 806/2014 56 artiklan 6 kohdan mukaisesti lopullisen luettelon ehdokkaista 
43 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kriisinratkaisuneuvoston jäseniksi;

E. ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 6 kohdan mukaisesti 
molemmat luettelot toimitettiin parlamentille;
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F. ottaa huomioon, että komissio hyväksyi 5. joulukuuta 2014 ehdotuksen yhteisen 
kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimittämisestä 
ja toimitti ehdotuksen parlamentille;

G. ottaa huomioon, että parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunta arvioi 
kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi 
ehdotettujen ehdokkaiden pätevyyttä erityisesti asetuksen (EU) N:o 806/2014 
56 artiklan 4 kohdassa vahvistettuihin vaatimuksiin nähden; 

H. ottaa huomioon, että valiokunta järjesti 8. joulukuuta 2014 kuulemistilaisuuden, jossa 
kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajaehdokas Elke König piti avauspuheenvuoron ja 
vastasi sen jälkeen valiokunnan jäsenten kysymyksiin;

I. ottaa huomioon, että valiokunta järjesti 9. joulukuuta 2014 kuulemistilaisuuden, johon 
osallistuivat kriisinratkaisuneuvoston varapuheenjohtajaehdokas Timo Löyttyniemi sekä 
kriisinratkaisuneuvoston neljäksi jäseneksi ehdotetut Mauro Grande, Antonio 
Carrascosa, Joanne Kellermann ja Dominique Laboureix ja jossa kaikki viisi ehdokasta 
pitivät avauspuheenvuoron ja vastasivat sen jälkeen valiokunnan jäsenten kysymyksiin;

1. hyväksyy komission ehdotuksen seuraavien ehdokkaiden nimittämisestä:

a) Elke König kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajaksi  

b) Timo Löyttyniemi kriisinratkaisuneuvoston varapuheenjohtajaksi 

c) Mauro Grande kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi

d) Antonio Carrascosa kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi 

e) Joanne Kellermann kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi

f) Dominique Laboureix kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle, komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille. 
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