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Grozījums Nr.  5 

Jörg Meuthen 

 

Normatīvās rezolūcijas projekts 

1.a atsauce (jauna) 

 
Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums 

 - ņemot vērā Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 127. panta 2. punkta 

ceturto ievilkumu, kurā Eiropas Centrālo 

banku sistēmai ir uzdots „veicināt 

norēķinu sistēmu vienmērīgu darbību”, 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  6 

Pervenche Berès 

 

Normatīvās rezolūcijas projekts 

4.a atsauce (jauna) 

 
Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums 

 - ņemot vērā Parlamenta Juridiskā 

dienesta juridisko atzinumu, 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  7 

Jörg Meuthen 

 

Lēmuma priekšlikums 

1.a atsauce (jauna) 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

 - ņemot vērā Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 127. panta 2. punkta 

ceturto ievilkumu, kurā Eiropas Centrālo 

banku sistēmai ir uzdots „veicināt 

norēķinu sistēmu vienmērīgu darbību”, 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  8 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Charles Goerens, Lieve Wierinck 

 

Lēmuma priekšlikums 

1.a atsauce (jauna) 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

 - ņemot vērā Līgumu par Eiropas 

Savienību un jo īpaši tā 51. pantu, 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  9 

Jörg Meuthen 

 

Lēmuma priekšlikums 

1. apsvērums 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

(1) Eiropas Centrālo banku sistēmā 

(ECBS) īstenojamie galvenie uzdevumi 

ietver Savienības monetārās politikas 

definēšanu un īstenošanu un norēķinu 

sistēmu vienmērīgas darbības veicināšanu. 

Šo galveno uzdevumu izpildei būtiska ir 

droša un efektīva finanšu tirgu 

infrastruktūra un jo īpaši tīrvērtes 

sistēmas. 

(1) Eiropas Centrālo banku sistēmā 

(ECBS) īstenojamie galvenie uzdevumi 

ietver Savienības monetārās politikas 

definēšanu un īstenošanu un norēķinu 

sistēmu vienmērīgas darbības veicināšanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  10 

Jonás Fernández 

 

Lēmuma priekšlikums 

1. apsvērums 
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Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

(1) Eiropas Centrālo banku sistēmā 

(ECBS) īstenojamie galvenie uzdevumi 

ietver Savienības monetārās politikas 

definēšanu un īstenošanu un norēķinu 

sistēmu vienmērīgas darbības veicināšanu. 

Šo galveno uzdevumu izpildei būtiska ir 

droša un efektīva finanšu tirgu 

infrastruktūra un jo īpaši tīrvērtes sistēmas. 

(1) Eiropas Centrālo banku sistēmā 

(ECBS) īstenojamie galvenie uzdevumi 

ietver Savienības monetārās politikas 

definēšanu un īstenošanu un norēķinu 

sistēmu vienmērīgas darbības veicināšanu, 

kas ir būtiski, lai uzturētu finanšu 

stabilitāti. Šo galveno uzdevumu izpildei 

būtiska ir droša un efektīva finanšu tirgu 

infrastruktūra un jo īpaši tīrvērtes sistēmas. 

Or. es 

 

Grozījums Nr.  11 

Jörg Meuthen 

 

Lēmuma priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

 (1a) Līguma par Eiropas Savienības 

darbību (LESD) 127. panta 2. punkta 

ceturtais ievilkums tomēr jāsaprot kā 

noteikums, kas attiecas tikai uz 

maksājumu tīrvērtes sistēmām. Ja nav 

nepārprotamas norādes uz vērtspapīru 

tīrvērti, tas nozīmē, ka ar LESD nav 

atļauts uzdot ECB vērtspapīru tīrvērtes 

pienākumu. Ar izmaiņām ECBS un ECB 

Statūtos vien šādas pilnvaras nav 

iespējams radīt. Turklāt pat Parlaments 

nevar piešķirt šādas pilnvaras ECB, jo tas 

faktiski nozīmētu, ka ar nolūku tiek 

grozīts LESD. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  12 

Jörg Meuthen 

 

Lēmuma priekšlikums 
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1.b apsvērums (jauns) 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

 (1b) Ņemot vērā nelīdzsvarotību 

eurozonā, ir jāuzlabo ECBS maksājumu 

sistēma (TARGET 2). Pēdējos gados ir 

bijusi vērojama TARGET 2 atlikumu 

pastāvīga pieauguma tendence. ECB ir 

apstiprinājusi — ja kāda valsts nolemtu 

izstāties no Eurosistēmas, būtu pilnībā 

jānorēķinās gan par attiecīgās valsts 

centrālās bankas prasījumiem, ko tā 

iesniegtu ECB, gan par saistībām pret 

ECB. Tādējādi ECB ir pakļauta lielam 

finanšu riskam attiecībās ar dalībniekiem, 

kuriem pret ECB ir saistības. Tieši tāpēc 

ECB sava maksājumu sistēma ir jāveido 

tā, lai šādus riskus mazinātu, piemēram, 

pieprasot nodrošinājumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  13 

Paulo Rangel 

 

Lēmuma priekšlikums 

3. apsvērums 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

(3) Vispārējā tiesa 2015. gada 4. martā 

pieņēma spriedumu lietā Y-496/11 

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā 

Karaliste/Eiropas Centrālā banka7, kurā tā 

nosprieda, ka ECB nav vajadzīgo pilnvaru, 

lai regulētu tīrvērtes sistēmu darbību. 

Vispārējā tiesa norādīja, ka Līguma 

129. panta 3. punkts ļauj Eiropas 

Parlamentam un Padomei saskaņā ar 

parasto likumdošanas procedūru pēc ECB 

ieteikuma grozīt Eiropas Centrālo banku 

sistēmas un Eiropas Centrālās bankas 

Statūtu (turpmāk — „ECBS Statūtu”) 

22. pantu. Tiesa secināja, ka „ECB, ja tā 

(3) Vispārējā tiesa 2015. gada 4. martā 

pieņēma spriedumu lietā T-496/11 

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā 

Karaliste/Eiropas Centrālā banka7, kurā tā 

nosprieda, „ka ECB nav vajadzīgo 

pilnvaru, lai regulētu tīrvērtes sistēmu 

darbību, un līdz ar to Pārraudzības 

politikas pamatprincipi, ciktāl ar tiem 

attiecībā uz centrālajiem darījumu 

partneriem, kuri veic vērtspapīru tīrvērtes 

darījumus, ir noteikta prasība par 

atrašanos Eurozonā, ir jāatceļ pilnvaru 

neesamības dēļ”. Vispārējā tiesa norādīja, 

ka Līguma 129. panta 3. punkts ļauj 



 

AM\1155807LV.docx 7/29 PE622.113v02-00 

 LV 

uzskatītu, ka tās pilnvaru regulēt 

infrastruktūras, kuras veic vērtspapīru 

darījumu tīrvērti, atzīšana ir nepieciešama, 

lai pienācīgi izpildītu LESD 127. panta 

2. punkta ceturtajā ievilkumā minēto 

uzdevumu, ir jālūdz Savienības 

likumdevējam grozīt Statūtu 22. pantu, 

pievienojot tiešu atsauci uz vērtspapīru 

tīrvērtes sistēmām.” 

Eiropas Parlamentam un Padomei saskaņā 

ar parasto likumdošanas procedūru pēc 

ECB ieteikuma grozīt Eiropas Centrālo 

banku sistēmas un Eiropas Centrālās 

bankas Statūtu (turpmāk — „ECBS 

Statūtu”) 22. pantu. Tādējādi tiesa 

secināja, ka „ECB, ja tā uzskatītu, ka tās 

pilnvaru regulēt infrastruktūras, kuras veic 

vērtspapīru darījumu tīrvērti, atzīšana ir 

nepieciešama, lai pienācīgi izpildītu LESD 

127. panta 2. punkta ceturtajā ievilkumā 

minēto uzdevumu, ir jālūdz Savienības 

likumdevējam grozīt Statūtu 22. pantu, 

pievienojot tiešu atsauci uz vērtspapīru 

tīrvērtes sistēmām.” 

_________________ _________________ 

7 ECLI: EU:T:2015:133. 7 ECLI: EU:T:2015:133. 

Or. pt 

 

Grozījums Nr.  14 

Jonás Fernández 

 

Lēmuma priekšlikums 

3.a apsvērums (jauns) 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

 (3a) Lai arī vērtspapīru tīrvērtes 

sistēmas ir viens no maksājumu sistēmu 

tipiem, šajā jautājumā, ņemot vērā 

Vispārējās tiesas spriedumu lietā T-

496/11, ir vajadzīga lielāka skaidrība, un 

tas nozīmē, ka Eiropas Centrālo banku 

sistēmas un Eiropas Centrālās bankas 

Statūtu 22. panta pārskatīšanas rezultātā 

ir jāprecizē jautājums par kompetenci pār 

šādām sistēmām. 

Or. es 

 

Grozījums Nr.  15 

Bernard Monot 
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Lēmuma priekšlikums 

4. apsvērums 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

(4) Sagaidāms, ka nozīmīgi notikumi 

globālā un Eiropas līmenī palielinās risku, 

ka traucējumi, kuri ietekmē tīrvērtes 

sistēmas un jo īpaši centrālos darījuma 

partnerus (CDP), apdraudēs maksājumu 

sistēmu vienmērīgu darbību un vienotas 

monetārās politikas īstenošanu, 

ietekmējot Eurosistēmas galveno mērķi 

uzturēt cenu stabilitāti. 

(4) Sagaidāms, ka nozīmīgi notikumi 

globālā un Eiropas līmenī palielinās risku, 

ka traucējumi, kuri ietekmē tīrvērtes 

sistēmas un jo īpaši centrālos darījumu 

partnerus (CDP), apdraudēs maksājumu 

sistēmu vienmērīgu darbību un līdz ar to 

arī eurozonas dalībvalstu finanšu 
stabilitāti. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  16 

Jonás Fernández 

 

Lēmuma priekšlikums 

4. apsvērums 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

(4) Sagaidāms, ka nozīmīgi notikumi 

globālā un Eiropas līmenī palielinās risku, 

ka traucējumi, kuri ietekmē tīrvērtes 

sistēmas un jo īpaši centrālos darījuma 

partnerus (CDP), apdraudēs maksājumu 

sistēmu vienmērīgu darbību un vienotas 

monetārās politikas īstenošanu, ietekmējot 

Eurosistēmas galveno mērķi uzturēt cenu 

stabilitāti. 

(4) Sagaidāms, ka nozīmīgi notikumi 

globālā un Eiropas līmenī palielinās risku, 

ka traucējumi, kuri ietekmē tīrvērtes 

sistēmas un jo īpaši centrālos darījumu 

partnerus (CDP), apdraudēs maksājumu 

sistēmu vienmērīgu darbību un vienotas 

monetārās politikas īstenošanu, galu galā 

ietekmējot finanšu stabilitāti un cita 

starpā arī Eurosistēmas galveno mērķi 

uzturēt cenu stabilitāti. 

Or. es 

 

Grozījums Nr.  17 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

Verts/ALE grupas vārdā 
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Lēmuma priekšlikums 

5. apsvērums 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

(5) Lielbritānijas un Ziemeļīrijas 

Apvienotā Karaliste 2017. gada 29. martā 

paziņoja Eiropadomei par savu nolūku 

izstāties no Eiropas Savienības. Apvienotās 

Karalistes izstāšanās izraisīs būtiskas 

pārmaiņas noteiktu sistēmiski svarīgu euro 

denominētu tīrvērtes darbību regulējumā, 

pārraudzībā un uzraudzībā, tādējādi 

negatīvi ietekmējot Eurosistēmas spēju 

kontrolēt un pārvaldīt riskus norēķinu 

sistēmu vienmērīgai darbībai un 

Eurosistēmas monetārās politikas 

īstenošanai. 

(5) Lielbritānijas un Ziemeļīrijas 

Apvienotā Karaliste paziņoja Eiropadomei 

par savu nolūku izstāties no Eiropas 

Savienības. Apvienotās Karalistes 

izstāšanās var izraisīt būtiskas pārmaiņas 

noteiktu sistēmiski svarīgu euro 

denominētu tīrvērtes darbību regulējumā, 

pārraudzībā un uzraudzībā, tādējādi 

negatīvi ietekmējot Eurosistēmas spēju 

kontrolēt un pārvaldīt riskus, kas nozīmīgi 

norēķinu sistēmu vienmērīgai darbībai, un 

tieši ietekmējot Eurosistēmas monetārās 

politikas īstenošanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  18 

Pervenche Berès 

 

Lēmuma priekšlikums 

5. apsvērums 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

(5) Lielbritānijas un Ziemeļīrijas 

Apvienotā Karaliste 2017. gada 29. martā 

paziņoja Eiropadomei par savu nolūku 

izstāties no Eiropas Savienības. Apvienotās 

Karalistes izstāšanās izraisīs būtiskas 

pārmaiņas noteiktu sistēmiski svarīgu euro 

denominētu tīrvērtes darbību regulējumā, 

pārraudzībā un uzraudzībā, tādējādi 

negatīvi ietekmējot Eurosistēmas spēju 

kontrolēt un pārvaldīt riskus norēķinu 

sistēmu vienmērīgai darbībai un 

Eurosistēmas monetārās politikas 

īstenošanai. 

(5) Lielbritānijas un Ziemeļīrijas 

Apvienotā Karaliste 2017. gada 29. martā 

paziņoja Eiropadomei par savu nolūku 

izstāties no Eiropas Savienības. Apvienotās 

Karalistes izstāšanās izraisīs būtiskas 

pārmaiņas noteiktu sistēmiski svarīgu euro 

denominētu tīrvērtes darbību, kas ietekmē 

monetārās politikas īstenošanas, 

regulēšanas, pārraudzības un uzraudzības 

veidu, tādējādi negatīvi ietekmējot 

Eurosistēmas spēju kontrolēt un pārvaldīt 

riskus norēķinu sistēmu vienmērīgai 

darbībai un Eurosistēmas monetārās 

politikas īstenošanai. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  19 

Jonás Fernández 

 

Lēmuma priekšlikums 

6. apsvērums 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

(6) Centrālā tīrvērte arvien vairāk tiek 

veikta pāri robežām, un tā kļūst sistēmiski 

nozīmīga. Ņemot vērā CDP dalībnieku 

dažādību un to, ka tie sniedz finanšu 

pakalpojumus visā Eiropā, CDP ir būtiski 

svarīgi Savienībai kopumā un jo īpaši euro 

zonai. Tas atspoguļots Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/20128, ar 

ko izveidoti kolektīvi uzraudzības 

mehānismi uzraudzības kolēģiju veidā, 

kuru sastāvā iekļautas attiecīgās valstu un 

Savienības iestādes, t.sk. Eurosistēma savā 

euro emisijas centrālās bankas statusā. 

(6) Centrālā tīrvērte arvien vairāk tiek 

veikta pāri robežām, un tā kļūst sistēmiski 

nozīmīga. Ņemot vērā CDP dalībnieku 

dažādību un to, ka tie sniedz finanšu 

pakalpojumus visā Eiropā, CDP ir būtiski 

svarīgi Savienībai kopumā un jo īpaši 

eurozonai. Tas atspoguļots Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 

Nr. 648/20128, ar ko izveidoti kolektīvi 

uzraudzības mehānismi uzraudzības 

kolēģiju veidā, kuru sastāvā iekļautas 

attiecīgās valstu un Savienības iestādes, 

t.sk. Eurosistēma savā Eiropas Savienības 

valūtas — euro — emisijas centrālās 

bankas statusā. 

_________________ _________________ 

8 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 

4. jūlija Regula (ES) Nr. 648/2012 par 

ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, 

centrālajiem darījumu partneriem un darījumu 

reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.). 

8 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 

4. jūlija Regula (ES) Nr. 648/2012 par 

ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, 

centrālajiem darījumu partneriem un darījumu 

reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.). 

Or. es 

 

Grozījums Nr.  20 

Bernard Monot 

 

Lēmuma priekšlikums 

7. apsvērums 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

(7) Lai risinātu šos jautājumus, 

Komisija 2017. gada 13. jūnijā iesniedza 

tiesību akta priekšlikumu, lai nodrošinātu 

(7) Lai risinātu šos jautājumus, 

Komisija 2017. gada 13. jūnijā iesniedza 

tiesību akta priekšlikumu, ar ko tiecas 
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finanšu stabilitāti un to CDP drošumu, kas 

ir sistēmiski nozīmīgi finanšu tirgiem visā 

Savienībā. Lai nodrošinātu, ka 

Eurosistēma kā euro emisijas centrālā 

banka var pildīt uzdevumus, kas tai 

paredzēti tiesību akta priekšlikumā, ir 

ārkārtīgi svarīgi, ka tai ir tam 

nepieciešamās pilnvaras saskaņā ar līgumu 

un ECBS Statūtiem. Eurosistēmai jo īpaši 

jābūt tiesībām apstiprināt normatīvos aktus, 

lai pieņemtu saistošus novērtējumus un 

pieprasītu veikt korektīvas darbības, cieši 

sadarbojoties ar citām Savienības 

iestādēm. Turklāt, lai vajadzības gadījumā 

aizsargātu euro stabilitāti, ECB jābūt arī 

tiesībām pieņemt normatīvos aktus, lai 

noteiktu papildu prasības CDP, kas 

iesaistīti euro denominētu darījumu 

nozīmīga apjoma tīrvērtē. 

nodrošināt finanšu stabilitāti un to CDP 

drošumu, kas ir sistēmiski nozīmīgi finanšu 

tirgiem visā Savienībā. Lai nodrošinātu, ka 

Eiropas Centrālo banku sistēma tomēr var 

pildīt pēdējās instances aizdevēja 

pienākumu attiecībā uz tirgus 

infrastruktūrām, ir ārkārtīgi svarīgi, ka tai 

ir tam nepieciešamās pilnvaras saskaņā ar 

līgumu un ECBS Statūtiem. Katrai ECBS 

valsts centrālajai bankai jo īpaši jābūt 

tiesībām apstiprināt normatīvos aktus, lai 

pieņemtu saistošus novērtējumus un 

pieprasītu veikt korektīvas darbības, cieši 

sadarbojoties ar citām attiecīgajām valstu 

centrālajām bankām. Turklāt, lai 

vajadzības gadījumā aizsargātu euro 

stabilitāti, ECBS valstu centrālajām 

bankām jābūt arī tiesībām pieņemt 

normatīvos aktus, lai noteiktu papildu 

prasības CDP, kas iesaistīti euro 

denominētu darījumu nozīmīga apjoma 

tīrvērtē. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  21 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Lēmuma priekšlikums 

7. apsvērums 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

(7) Lai risinātu šos jautājumus, 

Komisija 2017. gada 13. jūnijā iesniedza 

tiesību akta priekšlikumu, lai nodrošinātu 

finanšu stabilitāti un to CDP drošumu, kas 

ir sistēmiski nozīmīgi finanšu tirgiem visā 

Savienībā. Lai nodrošinātu, ka Eurosistēma 

kā euro emisijas centrālā banka var pildīt 

uzdevumus, kas tai paredzēti tiesību akta 

priekšlikumā, ir ārkārtīgi svarīgi, ka tai ir 

tam nepieciešamās pilnvaras saskaņā ar 

līgumu un ECBS Statūtiem. Eurosistēmai 

jo īpaši jābūt tiesībām apstiprināt 

(7) Lai risinātu šos jautājumus, 

Komisija 2017. gada 13. jūnijā iesniedza 

tiesību akta priekšlikumu, lai nodrošinātu 

finanšu stabilitāti un to CDP drošumu, kas 

ir sistēmiski nozīmīgi finanšu tirgiem visā 

Savienībā. Lai nodrošinātu, ka Eurosistēma 

kā euro emisijas centrālā banka var pildīt 

uzdevumus, kas tai paredzēti tiesību akta 

priekšlikumā, ir ārkārtīgi svarīgi, ka tai ir 

tam nepieciešamās pilnvaras saskaņā ar 

līgumu un ECBS Statūtiem. Eurosistēmai 

jo īpaši jābūt tiesībām apstiprināt 
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normatīvos aktus, lai pieņemtu saistošus 

novērtējumus un pieprasītu veikt 

korektīvas darbības, cieši sadarbojoties ar 

citām Savienības iestādēm. Turklāt, lai 

vajadzības gadījumā aizsargātu euro 

stabilitāti, ECB jābūt arī tiesībām pieņemt 

normatīvos aktus, lai noteiktu papildu 

prasības CDP, kas iesaistīti euro 

denominētu darījumu nozīmīga apjoma 

tīrvērtē. 

normatīvos aktus, lai pieņemtu saistošus 

novērtējumus un pieprasītu veikt 

korektīvas darbības un to darītu, pilnībā 

un konsekventi īstenojot tiesības 

apstiprināt normatīvos aktus, kas tai ir 

noteiktas attiecīgajos Savienības tiesību 

aktos, un cieši sadarbojoties ar citām 

Savienības iestādēm. Turklāt, lai 

vajadzības gadījumā aizsargātu euro 

stabilitāti, ECB jābūt arī tiesībām pieņemt 

normatīvos aktus, lai noteiktu īpašas 

papildu prasības, kuras paredzētas 

attiecīgajos Savienības tiesību aktos par 

trešās valstīs iedibinātu tīrvērtes sistēmu 

atzīšanu Savienībā un kuras jāpilda CDP, 

kas iesaistīti euro denominētu darījumu 

nozīmīga apjoma tīrvērtē. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  22 

Markus Ferber 

 

Lēmuma priekšlikums 

7. apsvērums 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

(7) Lai risinātu šos jautājumus, 

Komisija 2017. gada 13. jūnijā iesniedza 

tiesību akta priekšlikumu, lai nodrošinātu 

finanšu stabilitāti un to CDP drošumu, kas 

ir sistēmiski nozīmīgi finanšu tirgiem visā 

Savienībā. Lai nodrošinātu, ka Eurosistēma 

kā euro emisijas centrālā banka var pildīt 

uzdevumus, kas tai paredzēti tiesību akta 

priekšlikumā, ir ārkārtīgi svarīgi, ka tai ir 

tam nepieciešamās pilnvaras saskaņā ar 

līgumu un ECBS Statūtiem. Eurosistēmai 

jo īpaši jābūt tiesībām apstiprināt 

normatīvos aktus, lai pieņemtu saistošus 

novērtējumus un pieprasītu veikt 

korektīvas darbības, cieši sadarbojoties ar 

citām Savienības iestādēm. Turklāt, lai 

vajadzības gadījumā aizsargātu euro 

stabilitāti, ECB jābūt arī tiesībām pieņemt 

(7) Lai risinātu šos jautājumus, 

Komisija 2017. gada 13. jūnijā iesniedza 

tiesību akta priekšlikumu, lai nodrošinātu 

finanšu stabilitāti un to CDP drošumu, kas 

ir sistēmiski nozīmīgi finanšu tirgiem visā 

Savienībā. Lai nodrošinātu, ka Eurosistēma 

kā euro emisijas centrālā banka var pildīt 

uzdevumus, kas tai paredzēti tiesību akta 

priekšlikumā, ir ārkārtīgi svarīgi, ka tai ir 

tam nepieciešamās pilnvaras saskaņā ar 

līgumu un ECBS Statūtiem. Eurosistēmai 

jo īpaši jābūt tiesībām apstiprināt 

normatīvos aktus, lai pieņemtu saistošus 

novērtējumus un pieprasītu veikt 

korektīvas darbības, cieši sadarbojoties ar 

citām Savienības iestādēm. Turklāt, lai 

vajadzības gadījumā aizsargātu euro 

stabilitāti, ECB jābūt arī tiesībām pieņemt 
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normatīvos aktus, lai noteiktu papildu 

prasības CDP, kas iesaistīti euro 

denominētu darījumu nozīmīga apjoma 

tīrvērtē. 

normatīvos aktus, lai noteiktu papildu 

prasības CDP, kas iesaistīti euro 

denominētu darījumu nozīmīga apjoma 

tīrvērtē. Ar šīm prasībām būtu jāaizsargā 

vienotā tirgus integritāte un jānodrošina, 

lai trešo valstu CDP uzraudzībā primārie 

būtu Savienības tiesību akti un Eiropas 

Savienības Tiesas judikatūra. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  23 

Miguel Viegas 

 

Lēmuma priekšlikums 

7. apsvērums 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

(7) Lai risinātu šos jautājumus, 

Komisija 2017. gada 13. jūnijā iesniedza 

tiesību akta priekšlikumu, lai nodrošinātu 

finanšu stabilitāti un to CDP drošumu, kas 

ir sistēmiski nozīmīgi finanšu tirgiem visā 

Savienībā. Lai nodrošinātu, ka Eurosistēma 

kā euro emisijas centrālā banka var pildīt 

uzdevumus, kas tai paredzēti tiesību akta 

priekšlikumā, ir ārkārtīgi svarīgi, ka tai ir 

tam nepieciešamās pilnvaras saskaņā ar 

līgumu un ECBS Statūtiem. Eurosistēmai 

jo īpaši jābūt tiesībām apstiprināt 

normatīvos aktus, lai pieņemtu saistošus 

novērtējumus un pieprasītu veikt 

korektīvas darbības, cieši sadarbojoties ar 

citām Savienības iestādēm. Turklāt, lai 

vajadzības gadījumā aizsargātu euro 

stabilitāti, ECB jābūt arī tiesībām pieņemt 

normatīvos aktus, lai noteiktu papildu 

prasības CDP, kas iesaistīti euro 

denominētu darījumu nozīmīga apjoma 

tīrvērtē. 

(7) Lai risinātu šos jautājumus, 

Komisija 2017. gada 13. jūnijā iesniedza 

tiesību akta priekšlikumu, lai nodrošinātu 

finanšu stabilitāti un to CDP drošumu, kas 

ir sistēmiski nozīmīgi finanšu tirgiem visā 

Savienībā. Lai nodrošinātu, ka Eurosistēma 

kā euro emisijas centrālā banka var pildīt 

uzdevumus, kas tai paredzēti tiesību akta 

priekšlikumā, ir ārkārtīgi svarīgi, ka tai ir 

tam nepieciešamās pilnvaras saskaņā ar 

līgumu un ECBS Statūtiem. Eurosistēmai 

jo īpaši jābūt tiesībām apstiprināt 

normatīvos aktus, lai pieņemtu saistošus 

novērtējumus un pieprasītu veikt 

korektīvas darbības, cieši sadarbojoties ar 

citām Savienības iestādēm. Turklāt, lai 

vajadzības gadījumā aizsargātu euro 

stabilitāti, ECB jābūt arī tiesībām pieņemt 

normatīvos aktus, lai noteiktu papildu 

prasības CDP, kas iesaistīti euro 

denominētu darījumu nozīmīga apjoma 

tīrvērtē, jo publisko finansējumu nedrīkst 

izmantot kā risinājumu problēmai, kas 

rodas saistībā ar iestādēm, kuras ir 

„pārāk lielas, lai bankrotētu”. 

Or. pt 
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Grozījums Nr.  24 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Lēmuma priekšlikums 

7.a apsvērums (jauns) 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

 (7a) ECB būtu jāpieņem noteikumi par 

apspriešanos ar sabiedrību un 

ieinteresētajām personām un par 

atsauksmēm, līdzīgi tiem, kas attiecībā uz 

regulatīvo pilnvaru īstenošanu ir minēti 

Iestāžu nolīguma par labāku 

likumdošanas procesu 19. punktā un kas 

paredz, ka ECB pirms sava priekšlikuma 

pieņemšanas ir pienākums atklāti un 

pārredzami apspriesties ar sabiedrību, 

nodrošinot, ka šādas sabiedriskās 

apspriešanas kārtība un termiņi ļauj 

īstenot visplašāko iespējamo līdzdalību, 

un ka tai ir pienākums veicināt plaša 

ieinteresēto personu loka tiešu 

iesaistīšanos šādā apspriešanās procesā, 

cita starpā arī interneta vidē, pienākums 

rezultātus, kas gūti, apspriežoties ar 

sabiedrību un ieinteresētajām personām, 

nekavējoties darīt zināmus Komisijai, 

Parlamentam un Padomei un pienākums 

šos rezultātus publicēt. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  25 

Bernard Monot 

 

Lēmuma priekšlikums 

8. apsvērums 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

(8) ECBS Statūtu 22. pants iekļauts (8) ECBS Statūtu 22. pants iekļauts 



 

AM\1155807LV.docx 15/29 PE622.113v02-00 

 LV 

IV nodaļā „ECBS monetārās funkcijas un 

operācijas”. Tajā uzticētie uzdevumi 

attiecīgi jāizmanto vienīgi monetārās 

politikas nolūkiem. 

IV nodaļā „ECBS monetārās funkcijas un 

operācijas”. Tā kā jaunie uzdevumi, kas 

tajā uzticēti, netiks pildīti tikai monetārās 

politikas nolūkos, IV nodaļas virsrakstam 

būtu attiecīgi jāmainās uz „ECBS 

īstenotās funkcijas”. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  26 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Lēmuma priekšlikums 

8. apsvērums 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

(8) ECBS Statūtu 22. pants iekļauts 

IV nodaļā „ECBS monetārās funkcijas un 

operācijas”. Tajā uzticētie uzdevumi 

attiecīgi jāizmanto vienīgi monetārās 

politikas nolūkiem. 

(8) ECBS Statūtu 22. pants iekļauts 

IV nodaļā „ECBS monetārās funkcijas un 

operācijas”. Tajā uzticētie uzdevumi 

attiecīgi būtu jāizmanto vienīgi monetārās 

politikas nolūkiem. Šiem uzdevumiem 

būtu jāattiecas uz jomām, kuras svarīgas 

monetārās politikas īstenošanai, un 

jāaptver tikai tās prasības, ar ko ir 

nodrošināta iespēja pārraudzīt tīrvērtes 

sistēmas darbību, piemēram, ziņošanas 

prasības vai prasības, kuras ir būtiskas, 

lai novērtētu riskus un sistēmas noturību 

nelabvēlīgos tirgus apstākļos. Tās varētu 

būt arī īpašas Savienības tiesību aktiem 

pilnībā atbilstošas un ar tiem pilnībā 

saskaņotas prasības, kas ir vajadzīgas, lai 

rīkotos situācijās, kurās finanšu 

instrumentu tīrvērtes sistēma rada 

nenovēršamu risku, ka tiks nodarīts 

būtisks kaitējums Savienības finanšu 

iestādēm, kritiski svarīgiem Savienības 

tirgiem vai plašākai Savienības finanšu 

sistēmai kopumā, un kas ir prasības tikai 

attiecībā uz likviditāti, norēķiniem, 

nodrošinājumu, sadarbspēju un rezervi, 

kuras piemēro, pamatojoties uz pagaidu 

pasākumiem saistībā ar sistēmisku 

likviditātes risku, lai jo īpaši atvieglotu 
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monetārās politikas transmisiju un 

maksājumu sistēmu raitu darbību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  27 

Sander Loones 

 

Lēmuma priekšlikums 

8. apsvērums 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

(8) ECBS Statūtu 22. pants iekļauts 

IV nodaļā „ECBS monetārās funkcijas un 

operācijas”. Tajā uzticētie uzdevumi 

attiecīgi jāizmanto vienīgi monetārās 

politikas nolūkiem. 

(8) ECBS Statūtu 22. pants iekļauts 

IV nodaļā „ECBS monetārās funkcijas un 

operācijas”. Tajā uzticētie uzdevumi 

attiecīgi būtu jāizmanto vienīgi monetārās 

politikas nolūkiem, un tiem būtu jāaptver 

tikai Eiropas Parlamenta un Padomes 

pieņemtajos tiesību aktos noteiktie 

pienākumi un saskaņā ar šādiem aktiem 

apstiprinātie pasākumi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  28 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Lēmuma priekšlikums 

8.a apsvērums (jauns) 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

 (8a) Jaunās pilnvaras, kas attiecībā uz 

finanšu instrumentu tīrvērtes sistēmām 

ECB ir piešķirtas saskaņā ar ECBS 

Statūtu 22. pantu, vajadzētu īstenot, 

vienlaikus īstenojot arī citu Savienības 

iestāžu, aģentūru un struktūru pilnvaras 

un pamatojoties uz LESD III daļā 

paredzētajiem noteikumiem par iekšējā 

tirgus izveidi un darbību, cita starpā 
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pamatojoties arī uz noteikumiem tiesību 

aktos, kurus Komisija vai Padome ir 

pieņēmusi saskaņā ar pilnvarām, kas 

attiecīgajai iestādei ir piešķirtas. Tādējādi, 

lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas katras 

struktūras attiecīgās pilnvaras, un lai 

nepieļautu, ka veidojas paralēli vai 

pretrunīgi noteikumi un rodas 

neatbilstības starp dažādu Savienības 

iestāžu un aģentūru pieņemtajiem 

lēmumiem, ar ECBS Statūtu 22. pantu 

piešķirtās pilnvaras būtu īstenojamas, 

tikai pilnībā ievērojot un pilnīgā saskaņā 

ar vispārējo tiesisko regulējumu, ko 

iekšējam tirgum ir noteikuši abi 

līdztiesīgie likumdevēji un Savienības 

attiecīgās iestādes un kas ietver 

regulatīvās pilnvaras, kuras noteiktas 

attiecīgajos Savienības tiesību aktos, kā 

arī tiesību aktos, ko Komisija vai Padome 

ir pieņēmusi saskaņā ar pilnvarām, kuras 

attiecīgajai iestādei ir piešķirtas. Lai 

nepieļautu šādu konfliktu un neatbilstību 

rašanās iespējas, būtu jāizveido attiecīgi 

sadarbības mehānismi, no kuriem var 

pieprasīt atbildību. Ar šādu nolūku būtu 

jāizstrādā īpašs iestāžu sadarbības 

instruments. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  29 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Charles Goerens, Lieve Wierinck 

 

Lēmuma priekšlikums 

8.a apsvērums (jauns) 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

 (8a) Jaunās pilnvaras, kas attiecībā uz 

finanšu instrumentu tīrvērtes sistēmām 

ECB ir piešķirtas saskaņā ar ECBS 

Statūtu 22. pantu, vajadzētu īstenot līdz ar 

citu Savienības iestāžu, aģentūru un 

struktūru kompetenci regulējuma jomā, 

attiecīgo kompetenci nekādi neskarot un 
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pamatojoties uz LESD III daļā 

paredzētajiem noteikumiem par iekšējā 

tirgus izveidi un darbību, cita starpā 

pamatojoties arī uz noteikumiem tiesību 

aktos, kurus Komisija vai Padome ir 

pieņēmusi saskaņā ar pilnvarām, kas 

attiecīgajai iestādei ir piešķirtas. Tādējādi, 

lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas katras 

struktūras attiecīgās pilnvaras, un lai 

nepieļautu, ka veidojas pretrunīgi 

noteikumi un rodas neatbilstības starp 

dažādu Savienības iestāžu un aģentūru 

pieņemtajiem lēmumiem, ar ECBS 

Statūtu 22. pantu piešķirtās pilnvaras 

būtu īstenojamas, tikai pilnībā atzīstot un 

pilnīgā saskaņā ar vispārējo tiesisko 

regulējumu, ko iekšējam tirgum ir 

noteikuši abi līdztiesīgie likumdevēji un 

Savienības attiecīgās iestādes. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  30 

Pervenche Berès 

 

Lēmuma priekšlikums 

8.a apsvērums (jauns) 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

 (8a) Jaunās pilnvaras, kas attiecībā uz 

finanšu instrumentu tīrvērtes sistēmām 

ECB ir piešķirtas saskaņā ar ECBS 

Statūtu 22. pantu, tiks īstenotas līdz ar 

citu Savienības iestāžu, aģentūru un 

struktūru pilnvarām un pamatojoties uz 

LESD III daļā paredzētajiem 

noteikumiem par iekšējā tirgus izveidi un 

darbību, cita starpā pamatojoties arī uz 

noteikumiem tiesību aktos, kurus 

Komisija vai Padome ir pieņēmusi 

saskaņā ar pilnvarām, kas attiecīgajai 

iestādei ir piešķirtas. Tādējādi, lai 

nodrošinātu, ka tiek ievērotas katras 

struktūras attiecīgās pilnvaras, un lai 

nepieļautu, ka veidojas pretrunīgi 
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noteikumi un rodas neatbilstības starp 

dažādu Savienības iestāžu un aģentūru 

pieņemtajiem lēmumiem, ar ECBS 

Statūtu 22. pantu piešķirtās pilnvaras 

būtu īstenojamas, pienācīgi ņemot vērā 

vispārējo tiesisko regulējumu, ko iekšējam 

tirgum ir noteikuši abi līdztiesīgie 

likumdevēji un Savienības attiecīgās 

iestādes. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  31 

Sander Loones 

 

Lēmuma priekšlikums 

8.a apsvērums (jauns) 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

 (8a) Ar ECBS Statūtu 22. pantu 

piešķirtās pilnvaras būtu īstenojamas, 

tikai pilnībā ievērojot Eiropas Parlamenta 

un Padomes pieņemtos tiesību aktus un 

saskaņā ar šādiem aktiem apstiprinātos 

pasākumus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  32 

Bernard Monot 

 

Lēmuma priekšlikums 

9. apsvērums 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

(9) Šo iemeslu dēļ, grozot ECBS 

Statūtu 22. pantu, ECB jāpiešķir pilnvaras 

apstiprināt tiesību aktus attiecībā uz 

tīrvērtes sistēmām un jo īpaši CDP, 

(9)  Šo iemeslu dēļ, grozot ECBS 

Statūtu 22. pantu, būtu jāpiešķir ECBS 

valstu centrālajām bankām pilnvaras 

apstiprināt tiesību aktus attiecībā uz 

tīrvērtes sistēmām un jo īpaši CDP. 
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Or. fr 

 

Grozījums Nr.  33 

Pervenche Berès 

 

Lēmuma priekšlikums 

9.a apsvērums (jauns) 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

 (9a) ECB būtu jānodrošina pilnīga 

pārredzamība attiecībā uz saviem 

jaunajiem pienākumiem un uzdevumiem 

un par to izpildi jāatskaitās Parlamentam; 

savā gada ziņojumā ECB izstrādā tieši šo 

pilnvaru īstenošanai veltītu īpašu nodaļu, 

un savi lēmumi, ieteikumi un atzinumi 

attiecībā uz tiesību aktu apstiprināšanu 

saskaņā ar Statūtu 22. pantu tai būtu 

jāpublicē. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  34 

Bernard Monot 

 

Lēmuma priekšlikums 

9.a apsvērums (jauns) 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

 (9a) ECBS Statūti tiek pārskatīti, un tas 

liecina, ka ECB un ECBS valstu centrālās 

bankas būtībā ne ar ko neatšķiras no ASV 

Federālo rezervju sistēmas, Japānas 

Bankas, Ķīnas Bankas un citām: līdz ar 

pasludināto monetārās stabilitātes mērķi 

ECB un ECBS valstu centrālās bankas 

cenšas sasniegt vēl kādu vienlīdz svarīgu 

mērķi — panākt konverģenci, tiecoties uz 

pilnīgu nodarbinātību, un optimālā līmenī 

saglabāt saimnieciskās darbības 

izvēršanu.  
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Or. fr 

 

Grozījums Nr.  35 

Bernard Monot 

 

Lēmuma priekšlikums 

9.b apsvērums (jauns) 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

 (9b) Pats par sevi saprotams, ka 

pasākumi, ar ko veicināt pilnīgu 

nodarbinātību un izaugsmi, valstu 

centrālajām bankām būtu jāveic, tos cieši 

koordinējot ar demokrātiski ievēlētām 

valsts varasiestādēm. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  36 

Bernard Monot 

 

Lēmuma priekšlikums 

9.c apsvērums (jauns) 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

 (9c) Valstu centrālajām bankām katrai 

savā dalībvalstī jo īpaši būtu jāvienojas ar 

demokrātiski ievēlētām varasiestādēm par 

to, kā turpmāk vislabāk veikt operācijas, 

ar ko nodrošina valsts parāda atpirkšanu 

un dzēšanu, lai atbrīvotu eurozonas 

dalībvalstis no parādu slazda, kas, 

mākslīgi radīts, pēdējās desmitgadēs 

pakāpeniski ir kļuvis aizvien ciešāks. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  37 

Jörg Meuthen 

 



 

PE622.113v02-00 22/29 AM\1155807LV.docx 

LV 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa 

Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūti 

22. pants 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

ECB un valstu centrālās bankas var dot 

iespējas, un ECB var izdot regulas, lai 

Savienībā un attiecībās ar citām valstīm 

nodrošinātu efektīvas un drošas tīrvērtes un 

norēķinu sistēmas un finanšu instrumentu 

tīrvērtes sistēmas. 

ECB un valstu centrālās bankas var dot 

iespējas, un ECB var izdot regulas, lai 

Savienībā un attiecībās ar citām valstīm 

nodrošinātu efektīvas un drošas tīrvērtes un 

norēķinu sistēmas. 

Or. en 

Pamatojums 

Atjaunota ECBS Statūtu 22. panta spēkā esošā teksta redakcija. 

 

Grozījums Nr.  38 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa 

Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūti 

22. pants 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

ECB un valstu centrālās bankas var dot 

iespējas, un ECB var izdot regulas, lai 

Savienībā un attiecībās ar citām valstīm 

nodrošinātu efektīvas un drošas tīrvērtes un 

norēķinu sistēmas un finanšu instrumentu 

tīrvērtes sistēmas. 

ECB un valstu centrālās bankas var dot 

iespējas, un ECB var izdot regulas, lai 

Savienībā un attiecībās ar citām valstīm 

nodrošinātu efektīvas un drošas tīrvērtes un 

norēķinu sistēmas. 

 Lai sasniegtu ECBS mērķus un pildītu tai 

paredzētos uzdevumus, ECB var izstrādāt 

noteikumus, kas piemērojami finanšu 

instrumentu tīrvērtes sistēmām Savienībā, 

un arī noteikumus attiecībā uz to, kā 

Savienībā tiek atzītas trešās valstīs 

iedibinātas tīrvērtes sistēmas, ja vien ECB 
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šādus noteikumus izstrādā tā, ka ir pilnībā 

ievēroti tiesību akti, kurus Eiropas 

Parlaments un Padome šajā jomā ir 

pieņēmuši, un arī saskaņā ar šādiem 

aktiem apstiprinātie pasākumi, ka 

noteikumi ir šādiem aktiem un 

pasākumiem pilnīgi atbilstoši un ka tie 

jebkurā gadījumā aptver tikai tās 

prasības, ar ko ir nodrošināta iespēja 

pārraudzīt tīrvērtes sistēmas darbību, 

piemēram, ziņošanas prasības vai 

prasības, kuras ir būtiskas, lai novērtētu 

riskus un sistēmas noturību nelabvēlīgos 

tirgus apstākļos. 

 Tās varētu būt arī īpašas Savienības 

tiesību aktos paredzētas prasības, kas ir 

vajadzīgas, lai rīkotos situācijās, kurās 

finanšu instrumentu tīrvērtes sistēma 

rada nenovēršamu risku, ka tiks nodarīts 

būtisks kaitējums Savienības finanšu 

iestādēm, kritiski svarīgiem Savienības 

tirgiem vai plašākai Savienības finanšu 

sistēmai kopumā, un kas ir prasības tikai 

attiecībā uz likviditāti, norēķiniem, 

nodrošinājumu, sadarbspēju un rezervi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  39 

Pervenche Berès 

 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa 

Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūti 

22. pants 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

ECB un valstu centrālās bankas var dot 

iespējas, un ECB var izdot regulas, lai 

Savienībā un attiecībās ar citām valstīm 

nodrošinātu efektīvas un drošas tīrvērtes un 

norēķinu sistēmas un finanšu instrumentu 

tīrvērtes sistēmas. 

ECB un valstu centrālās bankas var dot 

iespējas, un ECB var izdot regulas, lai 

Savienībā un attiecībās ar citām valstīm 

nodrošinātu efektīvas un drošas tīrvērtes un 

norēķinu sistēmas. 

 Lai sasniegtu ECBS mērķus un pildītu tai 
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paredzētos uzdevumus, kas saistīti ar 

ECBS monetārajām funkcijām un 

operācijām, ECB var izstrādāt 

noteikumus, kuri piemērojami finanšu 

instrumentu tīrvērtes sistēmām Savienībā 

un attiecībās ar citām valstīm, ja vien 

ECB šādus noteikumus izstrādā, pienācīgi 

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un 

Padomes šajā jomā pieņemtos tiesību 

aktus un saskaņā ar šādiem aktiem 

apstiprinātos pasākumus. 

 (Šis ir Eiropas Centrālās bankas ierosinātā 

teksta grozījums.) 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  40 

Markus Ferber 

 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa 

Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūti 

22. pants 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

ECB un valstu centrālās bankas var dot 

iespējas, un ECB var izdot regulas, lai 

Savienībā un attiecībās ar citām valstīm 

nodrošinātu efektīvas un drošas tīrvērtes un 

norēķinu sistēmas un finanšu instrumentu 

tīrvērtes sistēmas. 

ECB un valstu centrālās bankas var dot 

iespējas, un ECB var izdot regulas, lai 

Savienībā un attiecībās ar citām valstīm 

nodrošinātu efektīvas un drošas tīrvērtes un 

norēķinu sistēmas. 

 Lai sasniegtu ECBS mērķus un pildītu tai 

paredzētos uzdevumus, ECB var izstrādāt 

noteikumus, kas piemērojami finanšu 

instrumentu tīrvērtes sistēmām Savienībā 

un attiecībās ar trešām valstīm, ja vien 

ECB šādus noteikumus izstrādā tā, ka ir 

pilnībā ievēroti tiesību akti, kurus 

Savienības likumdevējs šajā jomā ir 

pieņēmis, un arī saskaņā ar šādiem 

aktiem apstiprinātie pasākumi un ka ir 

pilnībā ievērota Eiropas Savienības Tiesas 

judikatūra. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  41 

Sander Loones 

 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa 

Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūti 

22. pants 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

ECB un valstu centrālās bankas var dot 

iespējas, un ECB var izdot regulas, lai 

Savienībā un attiecībās ar citām valstīm 

nodrošinātu efektīvas un drošas tīrvērtes un 

norēķinu sistēmas un finanšu instrumentu 

tīrvērtes sistēmas. 

ECB un valstu centrālās bankas var dot 

iespējas, un ECB var izdot regulas, lai 

Savienībā un attiecībās ar citām valstīm 

nodrošinātu efektīvas un drošas tīrvērtes un 

norēķinu sistēmas. 

 Lai sasniegtu ECBS mērķus un pildītu tai 

paredzētos uzdevumus, ECB var izstrādāt 

noteikumus, kas piemērojami finanšu 

instrumentu tīrvērtes sistēmām Savienībā 

un attiecībās ar trešām valstīm, ja vien 

ECB nepārsniedz pilnvaras, kas tai ir 

piešķirtas ar tiesību aktiem, kurus Eiropas 

Parlaments un Padome šajā jomā ir 

pieņēmuši, un pasākumiem, kas saskaņā 

ar šādiem aktiem ir apstiprināti. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  42 

Jonás Fernández 

 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa 

Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūti 

22. pants 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

ECB un valstu centrālās bankas var dot 

iespējas, un ECB var izdot regulas, lai 

Lai garantētu finanšu stabilitāti, ECB un 

valstu centrālās bankas var dot iespējas, un 
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Savienībā un attiecībās ar citām valstīm 

nodrošinātu efektīvas un drošas tīrvērtes 

un norēķinu sistēmas un finanšu 

instrumentu tīrvērtes sistēmas. 

ECB var izdot regulas, lai Savienībā un 

attiecībās ar citām valstīm nodrošinātu 

efektīvas, stabilas un maksātspējīgas 

tīrvērtes un norēķinu sistēmas, tostarp 

vērtspapīru un finanšu instrumentu 

tīrvērtes sistēmas. 

Or. es 

 

Grozījums Nr.  43 

Bernard Monot 

 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūti 

22. pants 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

ECB un valstu centrālās bankas var dot 

iespējas, un ECB var izdot regulas, lai 

Savienībā un attiecībās ar citām valstīm 

nodrošinātu efektīvas un drošas tīrvērtes un 

norēķinu sistēmas un finanšu instrumentu 

tīrvērtes sistēmas. 

ECB un valstu centrālās bankas var dot 

iespējas, un ECB un valstu centrālās 

bankas var izstrādāt noteikumus, lai 

Savienībā un attiecībās ar citām valstīm 

nodrošinātu efektīvas un drošas tīrvērtes un 

norēķinu sistēmas un finanšu instrumentu 

tīrvērtes sistēmas. Līdz ar pienākumu 

uzturēt finanšu stabilitāti valstu centrālās 

bankas pilda pienākumu veicināt 

dalībvalstu tautsaimniecību konverģenci, 

tiecoties uz pilnīgu nodarbinātību, un 

palīdzēt panākt optimālu ekonomikas 

izaugsmi. Šos uzdevumus katras 

dalībvalsts centrālā banka īsteno, tos cieši 

koordinējot ar demokrātiski ievēlētajām 

valsts varasiestādēm. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  44 

Charles Goerens, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Thierry Cornillet, Lieve 

Wierinck 

 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa 
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Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūti 

22. pants 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

ECB un valstu centrālās bankas var dot 

iespējas, un ECB var izdot regulas, lai 

Savienībā un attiecībās ar citām valstīm 

nodrošinātu efektīvas un drošas tīrvērtes un 

norēķinu sistēmas un finanšu instrumentu 

tīrvērtes sistēmas. 

ECB un valstu centrālās bankas var dot 

iespējas, un ECB var izdot regulas, lai 

Savienībā un attiecībās ar citām valstīm 

nodrošinātu efektīvas un drošas tīrvērtes un 

norēķinu sistēmas un finanšu instrumentu 

tīrvērtes sistēmas. Lai sasniegtu ECBS 

mērķus un pildītu tai paredzētos 

uzdevumus, ECB var izstrādāt 

noteikumus, kas piemērojami finanšu 

instrumentu tīrvērtes sistēmām Savienībā 

un attiecībās ar trešām valstīm, ja vien 

ECB šādus noteikumus izstrādā tā, ka ir 

pilnībā ievēroti tiesību akti, kurus Eiropas 

Parlaments un Padome šajā jomā ir 

pieņēmuši, un arī saskaņā ar šādiem 

aktiem apstiprinātie pasākumi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  45 

Pervenche Berès 

 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa 

Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūti 

22. pants 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

ECB un valstu centrālās bankas var dot 

iespējas, un ECB var izdot regulas, lai 

Savienībā un attiecībās ar citām valstīm 

nodrošinātu efektīvas un drošas tīrvērtes un 

norēķinu sistēmas un finanšu instrumentu 

tīrvērtes sistēmas. 

ECB un valstu centrālās bankas var dot 

iespējas, un ECB var izdot regulas, lai 

Savienībā un attiecībās ar citām valstīm 

nodrošinātu efektīvas un drošas tīrvērtes un 

norēķinu sistēmas un ar ECBS monetāro 

funkciju un operāciju izpildi saistītu 

finanšu instrumentu tīrvērtes sistēmas. 

 (Šis ir Eiropas Centrālās bankas ierosinātā 

teksta grozījums.) 

Or. en 
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Grozījums Nr.  46 

Jörg Meuthen 

 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa 

Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūti 

22. pants – 1.a daļa (jauna) 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

 Lai līdz minimumam samazinātu 

maksājumu sistēmai raksturīgo risku 

iedarbības iespējas, ECB pieprasa no 

dalībniekiem attiecīgu nodrošinājumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  47 

Markus Ferber 

 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa 

Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūti 

22. pants – 1.a daļa (jauna) 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais 

teksts 

Grozījums 

 Eiropas Centrālā banka regulāri informē 

Savienības likumdevēju par visiem 

lēmumiem un noteikumiem, ko tā ir 

pieņēmusi saistībā ar Statūtu 22. pantu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  48 

Neena Gill 

 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa 

 
Eiropas Centrālās bankas ierosinātais Grozījums 
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teksts 

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā 

pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī. 

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad 

Apvienotā Karaliste izstājas no ES. 

Or. en 

 

 


