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Kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymas, kiek tai susiję 

su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru bankų pertvarkymo fondu 

***I 

2014 m. balandžio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam 

tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai 

susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru bankų pertvarkymo fondu, ir 

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 1093/2010 (COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD)) 

 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2013)0520), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 

114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0223/2013), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į Švedijos parlamento pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir 

proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, jog 

teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 6 d. Europos Centrinio Banko nuomonę1,  

– atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 

nuomonę2, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 27 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą 

pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 

4 dalį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Teisės reikalų 

komiteto bei Konstitucinių reikalų komitetų nuomones (A7-0478/2013), 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją3; 

2. atsižvelgia į Tarybos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos; 

                                                 
1  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje. 
2  OL C 67, 2014 3 6, p. 58. 
3  Ši pozicija pakeičia 2014 m. vasario 6 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, 

P7_TA(2014)0095). 



 

 

3. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 

keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu; 

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 



 

 

P7_TC1-COD(2013)0253 

Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. balandžio 15 d. per pirmąjį svarstymą, 

siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo 

nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės 

ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru 

pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį 

teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 806/2014.) 



 

 

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS 

Tarybos pareiškimas 

Tarpvyriausybinį susitarimą dėl įnašų į bendrą pertvarkymo fondą pervedimo ir sujungimo 

pasirašiusios valstybės pareiškia, jog dės pastangas Susitarimo ratifikavimo pagal atitinkamus 

nacionalinės teisės reikalavimus procesą užbaigti laiku, kad bendras pertvarkymo mechanizmas 

visu pajėgumu galėtų pradėti veikti ne vėliau kaip 2016 m. sausio 1 d. 


