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Az Egységes Szanálási Testület elnöke hivatali idejének meghosszabbítása  

Az Európai Parlament 2017. december 12-i határozata az Egységes Szanálási Testület 

elnöke hivatali idejének meghosszabbításáról szóló bizottsági javaslatról (N8-0092/2017 

– C8-0425/2017 – 2017/0901(NLE)) 

(Jóváhagyás) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Egységes Szanálási Testület elnöke hivatali idejének meghosszabbítására 

irányuló, 2017. november 29-i bizottsági javaslatra (N8-0092/2017), 

– tekintettel a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes 

Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és 

egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és 

az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. július 15-i 806/2014/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet1 56. cikkének (6) bekezdésének harmadik albekezdésére, 

és 56. cikkének (7) bekezdésére,  

– tekintettel eljárási szabályzatának 122a cikkére, 

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0393/2017), 

A. mivel a Tanács 2014. december 19-én 2014. december 23-i hatállyal három éves 

hivatali időtartamra kinevezte Elke König asszonyt az Egységes Szanálási Testület 

elnökének2; 

B. mivel a 806/2014/EU rendelet 56. cikkének (7) bekezdése értelmében az Egységes 

Szanálási Testület elnökének hivatali ideje egyszer hosszabbítható meg, ötéves 

időtartamra; 

C. mivel a Bizottság 2017. november 29-én javaslatot fogadott el az Egységes Szanálási 

Testület elnöke, Elke König asszony hivatali idejének meghosszabbításáról, és a 

javaslatot benyújtotta a Parlamentnek; 

                                                 
1  HL L 225., 2014.7.30., 1. o. 
2  HL L 367., 2014.12.23., 97. o. 



 

 

D. mivel a Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága ezután értékelte a Testület elnöki 

tisztségére javasolt jelölt képességeit, különös tekintettel a 806/2014/EU rendelet 56. 

cikkének (4) bekezdésében meghatározott követelményekre;  

E. mivel a bizottság 2017. december 4-én meghallgatás keretében találkozott Elke König 

asszonnyal, aki először nyitóbeszédet mondott, majd válaszolt a bizottság tagjainak 

kérdéseire; 

1. jóváhagyja az Egységes Szanálási Testület elnöke, Elke König asszony hivatali idejének 

meghosszabbításáról szóló bizottsági javaslatot; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a 

Bizottságnak valamint a tagállamok kormányainak. 

 

 


