
 

AM\1146430LT.docx  PE616.046v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

21.2.2018 A8-0019/1 

Pakeitimas 1 

Jörg Meuthen 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankų sąjunga. 2017 m. metinė ataskaita 

2017/2072(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

39 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

39. primena, kad tarpvyriausybinio 

susitarimo dėl Bendro pertvarkymo fondo 

esminės nuostatos galiausiai turės būti 

integruotos į Sąjungos teisės sistemą; 

primena, kad fiskalinė stabilumo 

stiprinimo priemonė yra itin svarbi 

siekiant užtikrinti pertvarkymo sistemos 

patikimumą ir efektyvumą bei gebėjimą 
bankų sąjungoje įveikti sistemines krizes ir 

išvengti bankų gelbėjimo viešosiomis 

lėšomis; atkreipia dėmesį į Komisijos 

pasiūlymą pertvarkyti Europos stabilumo 

mechanizmą į Europos valiutos fondą, 

kuris turėtų fiskalinę Bendro pertvarkymo 

fondo stabilumo stiprinimo funkciją; 

39. primena, kad tarpvyriausybinio 

susitarimo dėl Bendro pertvarkymo fondo 

esminės nuostatos galiausiai turės būti 

integruotos į Sąjungos teisės sistemą; 

atmeta fiskalinę stabilumo stiprinimo 

priemonę bankų sąjungoje siekiant 

išvengti bankų gelbėjimo viešosiomis 

lėšomis; atkreipia dėmesį į Komisijos 

pasiūlymą pertvarkyti Europos stabilumo 

mechanizmą į Europos valiutos fondą, 

kuris turėtų fiskalinę Bendro pertvarkymo 

fondo stabilumo stiprinimo funkciją; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/2 

Pakeitimas 2 

Jörg Meuthen 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankų sąjunga. 2017 m. metinė ataskaita 

2017/2072(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

39 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

39. primena, kad tarpvyriausybinio 

susitarimo dėl Bendro pertvarkymo fondo 

esminės nuostatos galiausiai turės būti 

integruotos į Sąjungos teisės sistemą; 

primena, kad fiskalinė stabilumo stiprinimo 

priemonė yra itin svarbi siekiant užtikrinti 

pertvarkymo sistemos patikimumą ir 

efektyvumą bei gebėjimą bankų sąjungoje 

įveikti sistemines krizes ir išvengti bankų 

gelbėjimo viešosiomis lėšomis; atkreipia 

dėmesį į Komisijos pasiūlymą pertvarkyti 

Europos stabilumo mechanizmą į Europos 

valiutos fondą, kuris turėtų fiskalinę 

Bendro pertvarkymo fondo stabilumo 

stiprinimo funkciją; 

39. primena, kad tarpvyriausybinio 

susitarimo dėl Bendro pertvarkymo fondo 

esminės nuostatos galiausiai turės būti 

integruotos į Sąjungos teisės sistemą; 

primena, kad fiskalinė stabilumo stiprinimo 

priemonė yra itin svarbi siekiant užtikrinti 

pertvarkymo sistemos patikimumą ir 

efektyvumą bei gebėjimą bankų sąjungoje 

įveikti sistemines krizes ir išvengti bankų 

gelbėjimo viešosiomis lėšomis; atmeta 

Komisijos pasiūlymą pertvarkyti Europos 

stabilumo mechanizmą į Europos valiutos 

fondą, kuris turėtų fiskalinę Bendro 

pertvarkymo fondo stabilumo stiprinimo 

funkciją; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/3 

Pakeitimas 3 

Jörg Meuthen 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankų sąjunga. 2017 m. metinė ataskaita 

2017/2072(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

47 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

47. atkreipia dėmesį į tai, kad vyksta 

diskusijos dėl tinkamo teisinio pagrindo 

siekiant įsteigti siūlomą Europos indėlių 

garantijų fondą; 

47. atkreipia dėmesį į tai, kad vyksta 

diskusijos dėl tinkamo teisinio pagrindo 

siekiant įsteigti Europos indėlių garantijų 

sistemą ir siūlomą Europos indėlių 

garantijų fondą; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/4 

Pakeitimas 4 

Jörg Meuthen 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankų sąjunga. 2017 m. metinė ataskaita 

2017/2072(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

47 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

47. atkreipia dėmesį į tai, kad vyksta 

diskusijos dėl tinkamo teisinio pagrindo 

siekiant įsteigti siūlomą Europos indėlių 

garantijų fondą; 

47. atkreipia dėmesį į tai, kad vyksta 

diskusijos dėl tinkamo teisinio pagrindo 

siekiant įsteigti siūlomą Europos indėlių 

garantijų fondą; pažymi, kad Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnis 

– tai netinkamas teisinis pagrindas 

Europos indėlių garantijų sistemai steigti; 

Or. en 

 

 


