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Az Európai Parlament 2020. szeptember 15-i határozata az Európai Értékpapírpiaci 
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Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Értékpapírpiaci Hatóság felügyelőtanácsának 2020. augusztus 27-
i javaslatára (C9-0278/2020),

– tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) 
létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1095/2010/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 41. cikkére1,

– tekintettel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a 
kereskedési adattárakról szóló 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 24a. cikkének (5) bekezdésére2,

– tekintettel az uniós gazdasági és monetáris ügyekkel kapcsolatos pozíciók jelöltjei 
közötti nemi egyensúlyról szóló, 2019. március 14-i állásfoglalására3,

– tekintettel a gazdasági és monetáris unió intézményeiről és szerveiről, illetve a 
közszolgálati jogviszony megszűnése utáni összeférhetetlenség megelőzéséről szóló, 
2020. január 16-i állásfoglalására4,

– tekintettel eljárási szabályzata 131. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0153/2020),

1 HL L 331., 2010.12.15., 84. o.
2 HL L 201., 2012.7.27., 1. o.
3 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0211.
4 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0017.



A. mivel 2020. augusztus 27-én az Európai Értékpapírpiaci Hatóság felügyelőtanácsa nyílt 
pályázati eljárást követően javasolta Froukelien Wendt kinevezését az Európai 
Értékpapírpiaci Hatóság központi szerződő felekkel foglalkozó felügyelő bizottsága 
független tagjává, a 648/2012/EU rendelet 24a. cikkének (5) bekezdésével összhangban;

B. mivel 2020. szeptember 2-án a Gazdasági és Monetáris Bizottság meghallgatta 
Froukelien Wendtet, aki nyitóbeszédet mondott, majd válaszolt a bizottság tagjai által 
feltett kérdésekre;

1. egyetért Froukelien Wendtnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság központi szerződő 
felekkel foglalkozó felügyelő bizottságának független tagjává való kinevezésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak, a Bizottságnak és az 
Európai Értékpapírpiaci Hatóságnak, valamint a tagállamok kormányainak.


