
 

 

P7_TA(2014)0341 

Kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējums, 

izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu banku 

noregulējuma fondu ***I 

Eiropas Parlamenta 2014. gada 15. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas 

Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu 

procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, 

izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu banku noregulējuma fondu, un 

groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (COM(2013)0520 – 

C7-0223/2013 – 2013/0253(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0520), 

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

saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0223/2013), 

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

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

proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Zviedrijas Riksdāgs un kurā noradīts, ka 

leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam, 

– ņemot vērā Eiropas Centrālās Bankas 2013. gada 6. novembra atzinumu1,  

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 17. oktobra 

atzinumu2,  

– ņemot vērā Padomes pārstāvja 2014. gada 27. marta vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt 

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

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu, 

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

Konstitucionālo jautājumu komitejas atzinumus (A7-0478/2013), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju3; 

2. pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu, kas pievienots šīs rezolūcijas pielikumā; 

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

                                                 
1  Oficiālājā Vēstnesī vēl nav publicēts. 
2  OV C 67, 6.3.2014., 58. lpp. 
3  Ar šo nostāju aizstāj 2014. gada 6. februārī pieņemtos grozījumus (Pieņemtie teksti 

P7_TA(2014)0095). 



 

 

grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

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

parlamentiem 



 

 

P7_TC1-COD(2013)0253 

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 15. aprīlī, lai 

pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../ 2014, ar ko izveido 

vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu 

brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un 

vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010 

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

galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 806/2014.)  



 

 

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS 

Padomes paziņojums 

Starpvaldību nolīguma par iemaksu pārskaitīšanu uz vienoto noregulējuma fondu un to 

kopīgošanu parakstītāji paziņo, ka viņi centīsies ratifikācijas procesu saskaņā ar savām 

attiecīgajām valsts tiesiskajām prasībām pabeigt savlaicīgi, proti, tā, lai vienotais noregulējuma 

mehānisms kļūtu pilnībā darbotiesspējīgs līdz 2016. gada 1. janvārim. 

 


