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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu na vymenovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre poisťovníctvo 

a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) 

(C8-0023/2016 – 2016/0902(NLE)) 

 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Rady orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo 

a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) z 3. februára 2016 na vymenovanie 

výkonného riaditeľa EIOPA na päťročné obdobie (N8-0013/2016), 

– so zreteľom na článok 51 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu 

(Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa 

mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES1, 

– so zreteľom na rokovací poriadok, 

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-xxxx/2016), 

A. keďže funkčné obdobie súčasného výkonného riaditeľa EIOPA sa skončí 31. marca 

2016; 

B. keďže 28. januára 2016 dozorná rada EIOPA navrhla na základe otvoreného 

výberového konania, aby bol za výkonného riaditeľa vymenovaný v súlade s článkom 

51 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 Fausto Parente na päťročné funkčné 

obdobie; 

C. keďže Výbor pre hospodárske a menové veci usporiadal 23. februára 2016 vypočutie 

Fausta Parenteho, počas ktorého Fausto Parente predniesol úvodné vyhlásenie a 

následne odpovedal na otázky členov výboru; 

1. [Schvaľuje návrh / Namieta proti návrhu] vymenovať Fausta Parenteho za výkonného 

riaditeľa EIOPA; 

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii, EIOPA a 

vládam členských štátov. 

 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48. 


