
P7_TA(2013)0371 

Eiropas Banku iestāde un kredītiestāžu uzraudzība ***I 

Eiropas Parlamenta 2013. gada 12. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 

Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido 

Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza attiecībā uz tās mijiedarbību 

ar Padomes Regulu (ES) Nr. …/… , ar ko Eiropas Centrālajai bankai piešķir īpašus 

uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku (COM(2012)0512 – C7-

0289/2012 – 2012/0244(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0512), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 

saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0289/2012), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2012. gada 27. novembra atzinumu1,  

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 15. novembra 

atzinumu2, 

– ņemot vērā Padomes pārstāvja 2013. gada 18. aprīļa vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt 

Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,  

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu, 

– ņemot vērā Juridiskās komitejas vēstuli, 

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas un 

Konstitucionālo jautājumu komitejas atzinumus (A7-0393/2012), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju3; 

2. pieņem zināšanai Eiropas Parlamenta prezidenta un Eiropas Centrālās bankas prezidenta 

kopīgo paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai; 

3. uzsver, ka attiecībā uz Eiropas Banku iestādes pilnvaru paplašināšanu ir jāpiemēro Eiropas 

Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta 

disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību  47. punkts; uzsver, ka jebkāds likumdevējas 

iestādes lēmums par labu šādai pilnvaru paplašināšanai neskar budžeta lēmējinstitūcijas 

                                                 
1  OV C 30, 1.2.2013, p. 6. 
2  OV C 11, 15.1.2013., 34. lpp. 
3  Šī nostāja aizstāj 2013. gada 22. maijā pieņemtos grozījumus (Pieņemtie teksti 

P7_TA(2013)0212). 



lēmumus saistībā ar ikgadējo budžeta procedūru; 

4. prasa Komisijai iesniegt finanšu pārskatu, kurā būtu pilnībā ņemti vērā likumdevēju — 

Eiropas Parlamenta un Padomes — vienošanās rezultāti par Eiropas Banku iestādes, 

Komisijas dienestu un, iespējams, Eiropas Centrālās bankas budžeta un personāla vajadzību 

apmierināšanu; 

5. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 

grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

6. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 

parlamentiem. 



P7_TC1-COD(2012)0244 

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 12. septembrī, lai 

pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2013, ar kuru Regulu (ES) 

Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza 

attiecībā uz īpašu uzdevumu uzticēšanu Eiropas Centrālajai bankai, ievērojot Padomes 

Regulu (ES) Nr. 1024/2013  

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst 

galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 1022/2013.) 





 



Normatīvās rezolūcijas pielikums 

Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja un Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāja 

paziņojums saistībā ar EP balsojumu, lai pieņemtu Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013, 

ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, 

kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību 

Saskaņā ar Padomes Regulas (ES) Nr. 1024/2013 noteikumiem un jo īpaši tās 20. pantu mēs, 

Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs un Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājs, paziņojam, ka 

pilnībā atbalstām Eiropas Parlamenta un Eiropas Centrālās bankas Iestāžu nolīguma par 

sadarbību procedūrās, kuras saistītas ar vienoto uzraudzības mehānismu (VUM), teksta 

projektu, par kuru vienojušās mūsu sarunvedēju grupas. Tādējādi mēs aicinām abas mūsu 

iestādes pēc iespējas drīzāk oficiāli apstiprināt minēto iestāžu nolīgumu. 

Šajā nolīgumā ir paredzēta lielāka ECB pārskatatbildība Eiropas Parlamenta priekšā par tās 

uzdevumu veikšanu vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) ietvaros, kā arī pienācīgas 

garantijas konfidenciālas informācijas aizsardzībai. Iestāžu nolīguma projekts paredz īpaši 

stingru parlamentāro kontroli attiecībā uz ECB uzraudzības uzdevumu īstenošanu, regulāri 

rīkojot viedokļu apmaiņas ar Parlamenta atbildīgo komiteju un konfidenciālas mutiskas 

diskusijas ar šīs komitejas prezidiju, kā arī nodrošinot lielāku informācijas, tostarp Uzraudzības 

valdes sanāksmju protokolu, pieejamību. Tiek nodrošināta arī ECB sadarbība ar Eiropas 

Parlamentu saistībā ar tā veiktajām izmeklēšanām. 

Turklāt iestāžu nolīguma projektā ir izklāstīta Parlamenta iesaistīšana Uzraudzības valdes 

priekšsēdētāja atlases procedūrā. Ņemot vērā mūsu kopējo mērķi pēc iespējas ātrāk izveidot 

VUM, kas ir svarīgs solis ceļā uz banku savienības pilnīgu izveidi, abas mūsu iestādes plāno 

ātri virzīt uz priekšu pirmo Uzraudzības valdes priekšsēdētāja atlases procedūru. 

Strasbūra/Frankfurte, 2013. gada 12. septembris 

  

  

Martin Schulz                                            Mario Draghi 


