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P8_TA(2014)0084 

Jmenování členů Jednotného výboru pro řešení krizí * 

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2014 o návrhu Komise na 

jmenování předsedy, místopředsedy a členů Jednotného výboru pro řešení krizí  

(C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE)) 

 

(Souhlas) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise ze dne 5. prosince 2014 na jmenování předsedy, 

místopředsedy a členů Jednotného výboru pro řešení krizí (C(2014)9456), 

– s ohledem na čl. 56 odst. 6 třetí pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla 

a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků 

v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí 

a mění nařízení (EU) č. 1093/20101,  

– s ohledem na svůj jednací řád, 

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0070/2014), 

A. vzhledem k tomu, že čl. 56 odst. 4 nařízení (EU) č. 806/2014 stanoví, že předseda, 

místopředseda a členové Jednotného výboru pro řešení krizí (dále jen „výbor“) uvedení 

v čl. 43 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení, mají být jmenováni na základě zásluh, 

kvalifikace, znalostí bankovních a finančních záležitostí a zkušeností s finančním 

dohledem, regulací a řešením krizí bank; 

B. vzhledem k tomu, že čl. 56 odst. 4 nařízení (EU) č. 806/2014 stanoví, že při jmenování 

výboru mají být respektovány zásady vyváženosti zastoupení mužů a žen, zkušeností 

a kvalifikace; 

C. vzhledem k tomu, že dne 19. listopadu 2014 schválila Komise v souladu s čl. 56 odst. 6 
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nařízení (EU) č. 806/2014 užší seznam kandidátů na funkce předsedy a místopředsedy 

výboru; 

D. vzhledem k tomu, že dne 1. prosince 2014 schválila Komise v souladu s čl. 56 odst. 6 

nařízení (EU) č. 806/2014 užší seznam kandidátů na funkce členů výboru uvedených 

v čl. 43 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení; 

E. vzhledem k tomu, že tyto dva užší seznamy kandidátů byly v souladu s čl. 56 odst. 6 

nařízení (EU) č. 806/2014 předloženy Parlamentu; 

F. vzhledem k tomu, že dne 5. prosince 2014 přijala Komise návrh na jmenování předsedy, 

místopředsedy a členů Jednotného výboru pro řešení krizí a tento návrh předala 

Parlamentu; 

G. vzhledem k tomu, že Hospodářský a měnový výbor Parlamentu poté posoudil profesní 

způsobilost kandidátů navržených na funkci předsedy, místopředsedy a členů výboru, 

a to zejména z hlediska požadavků uvedených v čl. 56 odst. 4 nařízení (EU) 

č. 806/2014;  

H. vzhledem k tomu, že dne 8. prosince 2014 uspořádal uvedený parlamentní výbor slyšení 

s Elke Königovou, kandidátkou na funkci předsedkyně výboru, která na tomto slyšení 

učinila úvodní prohlášení a poté odpověděla na otázky členů daného parlamentního 

výboru; 

I. vzhledem k tomu, že dne 9. prosince 2014 uspořádal uvedený parlamentní výbor slyšení 

s kandidátem na funkci místopředsedy výboru Timem Löyttyniemim a se čtyřmi 

kandidáty na funkce členů výboru, kterými jsou Mauro Grande, Antonio Carrascosa, 

Joanne Kellermannová a Dominique Laboureix; vzhledem k tomu, že všech těchto pět 

kandidátů učinilo na tomto slyšení úvodní prohlášení a odpovědělo na otázky členů 

daného parlamentního výboru; 

1. schvaluje návrh Komise na jmenování těchto navržených kandidátů: 

a) Elke Königové do funkce předsedkyně výboru,   

b) Tima Löyttyniemiho do funkce místopředsedy výboru,  

c) Maura Grandeho do funkce člena výboru, 

d) Antonia Carrascosy do funkce člena výboru,  

e) Joanne Kellermannové do funkce členky výboru, 

f) Dominiqua Laboureixe do funkce člena výboru; 

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě, Komisi a vládám členských 

států.  


