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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektor
(C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE))

(Heakskiitmine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Pangandusjärelevalve järelevalvenõukogu 5. märtsi 2020. aasta 
ettepanekut (C9-0080/2020),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) 
nr 1093/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa 
Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks 
komisjoni otsus 2009/78/EÜ)1 artikli 51 lõiget 2,

– võttes arvesse oma 14. märtsi 2019. aasta resolutsiooni soolise tasakaalu kohta 
kandidaatide esitamisel ELi majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele2,

– võttes arvesse oma 16. jaanuari 2020. aasta resolutsiooni majandus- ja rahaliidu 
institutsioonide ja asutuste kohta: huvide konflikti ennetamine pärast avalikus sektoris 
töötamist3,

– võttes arvesse oma 30. jaanuari 2020. aasta otsust ettepaneku kohta nimetada ametisse 
Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektor4,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 131,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-0000/2020),

A. arvestades, et Euroopa Pangandusjärelevalve eelmine tegevdirektor astus 31. jaanuaril 
2020 ametist tagasi;

B. arvestades, et Euroopa Pangandusjärelevalve järelevalvenõukogu esitas määruse (EL) 
nr 1093/2010 artikli 51 lõigete 2 ja 3 kohaselt 5. märtsil 2020. aastal pärast avalikku 
valikumenetlust ettepaneku nimetada tegevdirektori ametisse viie aasta pikkuseks 
ametiajaks François-Louis Michaud;

C. arvestades, et 29. juunil 2020. aastal korraldas majandus- ja rahanduskomisjon 
François-Louis Michaud’ ärakuulamise, kus ta esines avasõnavõtuga ja vastas seejärel 
parlamendikomisjoni liikmete küsimustele;

1. [annab nõusoleku / ei anna nõusolekut] François-Louis Michaud’ nimetamiseks 
Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektoriks [ja palub ettepaneku tagasi võtta ning 

1 ELT L 331, 15.12.2010, lk 12.
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0211.
3 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0017.
4 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0023.
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esitada uue ettepaneku];

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule, komisjonile, Euroopa 
Pangandusjärelevalvele ning liikmesriikide valitsustele.


