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Az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére 

vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízása * 

Az Európai Parlament 2013. szeptember 12-i jogalkotási állásfoglalása az Európai 

Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal 

kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló 

javaslatról (COM(2012)0511 – C7-0314/2012 – 2012/0242(CNS)) 

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0511), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 127. cikkének (6) 

bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-

0314/2012), 

– tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank 

alapokmányáról szóló 4. jegyzőkönyvre, 

– tekintettel a Jogi Bizottság levelére, 

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság levelére, 

– tekintettel a svéd parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének 

alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, amely 

szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével, 

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére, 

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és az Alkotmányügyi 

Bizottság véleményére (A7–0392/2012), 

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát1; 

2. tudomásul veszi az Európai Parlament elnökének és az Európa Központi Bank 

elnökének ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes nyilatkozatát, 

3. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdésének megfelelően; 

4. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által 

jóváhagyott szövegtől el kíván térni; 

5. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 

                                                 
1  Ez az álláspont lép a 2013. május 22-én elfogadott módosítások helyébe (Elfogadott 

szövegek, P7_TA(2013)0213). 



kívánja a Bizottság javaslatát; 

6. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak 

és a nemzeti parlamenteknek. 

 



P7_TC1-CNS(2012)0242 

Az Európai Parlament álláspontja, amely 2013. szeptember 12-én került elfogadásra az 

Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó 

politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló .../2013/EU tanácsi 

rendelet elfogadására tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a 

végleges jogalkotási aktussal, 1024/2013/EU rendelet.) 

 



Melléklet a jogalkotási állásfoglaláshoz 

 

Nyilatkozat az Európai Parlament elnöke és az Európai Központi Bank elnöke részéről az 

Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó 

politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló 1024/2013/EU 

tanácsi rendelet elfogadásáról szóló európai parlamenti szavazás alkalmából 

Összhangban a 1024/2013/EU tanácsi rendelettel és különösen annak 20. cikkével, mi, az 

Európai Parlament és az Európai Központi Bank elnökei teljes támogatásunkról biztosítjuk az 

Európai Parlament és az Európai Központi Bank közötti, az egységes felügyeleti 

mechanizmussal kapcsolatos eljárások terén folytatott együttműködést szabályozó 

intézményközi megállapodás szövegének tervezetét, melyről tárgyalócsoportjaink 

megegyeztek. Ennek megfelelően felhívjuk a két intézményt, hogy a lehető leghamarabb 

hivatalosan fogadja el az intézményközi megállapodást.  

Ez a megállapodás gondoskodik az EKB Európai Parlament előtti magas szintű 

elszámoltathatóságáról az egységes felügyeleti mechanizmus (SSM) keretében végzett feladatai 

tekintetében, és megfelelő biztosítékokat nyújt a bizalmas információk kezeléséhez. Az 

intézményközi megállapodás tervezete erős parlamenti ellenőrzést biztosít az EKB felügyeleti 

feladatai tekintetében, mivel rendszeres eszmecserékre kerül sor a Parlament illetékes 

bizottságával, bizalmas szóbeli megbeszéléseket tartanak a nevezett bizottság elnökségével, 

valamint hozzáférhetőbbé válnak az információk, többek között az EKB felügyelőbizottságának 

eljárásairól készült jegyzőkönyvek. Az EKB és az Európai Parlament együttműködése az EKB 

által folytatott vizsgálatok keretében is biztosított.  

Mindezen túlmenően, az intézményközi megállapodás tervezete rögzíti, hogy a Parlamentet be 

kell vonni az EKB felügyelőbizottsága elnökének kiválasztására irányuló eljárásba. Tekintettel 

az egységes felügyeleti mechanizmus mihamarabbi létrehozására irányuló közös céljainkra, ami 

fontos lépés a teljes bankunió irányába, intézményeink gyorsan le kívánják bonyolítani a 

felügyelőbizottság elnökének kinevezésére irányuló első kiválasztási eljárást.  

Strasbourg/Frankfurt, 2013. szeptember 12. 
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