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Īpašu uzdevumu piešķiršana Eiropas Centrālajai bankai saistībā ar 

kredītiestāžu uzraudzības politiku * 

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

Padomes regulai, ar ko Eiropas Centrālajai bankai piešķir īpašus uzdevumus saistībā ar 

kredītiestāžu uzraudzības politiku (COM(2012)0511 – C7-0314/2012 – 2012/0242(CNS)) 

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2012)0511), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 6. punktu, saskaņā ar kuru 

Padome ar to ir apspriedusies (C7-0314/2012), 

– ņemot vērā 4. protokolu par Eiropas Centrālo banku sistēmas statūtiem un Eiropas Centrālās 

bankas statūtiem, 

– ņemot vērā Juridiskās komitejas vēstuli, 

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vēstuli, 

– ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un 

proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Zviedrijas parlaments un kurā noradīts, 

ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam, 

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu, 

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Konstitucionālo jautājumu 

komitejas atzinumu (A7-0392/2012), 

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu1; 

2. pieņem zināšanai Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja un Eiropas Centrālās bankas 

priekšsēdētāja kopīgo paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai; 

3. tādēļ aicina Komisiju grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 293. panta 2. punktu; 

4. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā 

tekstā; 

5. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 

priekšlikumu; 

                                                 
1  Šī nostāja aizstāj 2013. gada 22. maijā pieņemtos grozījumus (Pieņemtie teksti 

P7_TA(2013)0213). 



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

parlamentiem. 

 



P7_TC1-CNS(2012)0242 

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta 2013. gada 12. septembrī, lai pieņemtu Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic 

īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu 

prudenciālo uzraudzību 

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

galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 1024/2013.) 

 



 

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 

 


