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Módosítás 47
Helmut Scholz

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
114. cikkére,

tekintettel az Európai Unióról szóló 
szerződésre és különösen annak 3. cikke 
(3) bekezdésére, valamint az Európai Unió 
működéséről szóló szerződésre és 
különösen annak 114. cikkére,

Or. en

Módosítás 48
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A részt vevő tagállamok nemzeti 
parlamentjeinek kérésére a Testület egy 
képviselőjét az érintett nemzeti 
parlamentek illetékes bizottságai az 
illetékes nemzeti hatóság jelenlétében 
meghallgathatják.

Or. fr

Módosítás 49
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Amennyiben szükségessé válik, a 
gyors szanálási intézkedés biztosítása 

(26) Amennyiben szükségessé válik, a 
gyors szanálási intézkedés elindításának
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érdekében a Testületnek az érintett 
illetékes hatósággal vagy az EKB-val 
együttműködve szorosan nyomon kell 
követnie az érintett intézmények helyzetét, 
és hogy teljesítették-e a korai beavatkozás 
keretében hozott, rájuk vonatkozó 
intézkedéseket.

biztosítása érdekében a Testületnek az 
érintett illetékes hatósággal vagy az EKB-
val együttműködve szorosan nyomon kell 
követnie az érintett intézmények helyzetét, 
és hogy teljesítették-e a korai beavatkozás 
keretében hozott, rájuk vonatkozó 
intézkedéseket.

Or. fr

Módosítás 50
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A pénzügyi piac és a gazdaság 
zavarainak minimalizálása érdekében a 
szanálási folyamatot rövid időn belül kell 
megvalósítani. A Bizottság részére a 
szanálási folyamat egésze során 
hozzáférést kell biztosítani minden olyan 
információhoz, amelyet szükségesnek tart 
ahhoz, hogy megalapozott döntést hozzon 
a szanálási folyamatban. Amennyiben a 
Bizottság egy intézmény szanálás alá 
vonása mellett dönt, a Testületnek azonnal 
el kell fogadnia az alkalmazandó szanálási 
eszközök és hatáskörök részleteit, valamint 
a finanszírozási megoldások igénybevételét 
meghatározó szanálási rendszert.

(27) A pénzügyi piac és a gazdaság 
zavarainak minimalizálása érdekében a 
szanálási folyamatot nagyon rövid időn 
belül kell megvalósítani. A Bizottság 
részére a szanálási folyamat egésze során 
hozzáférést kell biztosítani minden olyan 
információhoz, amelyet szükségesnek tart 
ahhoz, hogy megalapozott döntést hozzon 
a szanálási folyamatban. Amennyiben a 
Bizottság egy intézmény szanálás alá 
vonása mellett dönt, a Testületnek azonnal 
el kell fogadnia az alkalmazandó szanálási 
eszközök és hatáskörök részleteit, valamint 
a finanszírozási megoldások igénybevételét 
meghatározó szanálási rendszert.

Or. fr

Módosítás 51
Helmut Scholz

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Egy csődközeli helyzetbe került 
intézmény rendes fizetésképtelenségi 
eljárás keretében történő felszámolása 
veszélyeztetheti a pénzügyi stabilitást, 
megzavarhatja az alapvető szolgáltatások 
nyújtását, és érintheti a betétesek védelmét. 
Ilyen esetben a szanálási eszközök 
alkalmazása közérdek. Ezért a szanálás 
céljai közé kell tartozniuk a 
következőknek: az alapvető pénzügyi 
szolgáltatások folyamatosságának 
biztosítása, a pénzügyi rendszer 
stabilitásának fenntartása, az erkölcsi 
kockázat csökkentése a csődközeli 
helyzetbe került intézményeknek nyújtott 
állami pénzügyi támogatásra való 
hagyatkozás minimalizálása révén, 
valamint a betétesek védelme.

(28) Egy csődközeli helyzetbe került 
intézmény rendes fizetésképtelenségi 
eljárás keretében történő felszámolása 
veszélyeztetheti a pénzügyi stabilitást, 
megzavarhatja az alapvető szolgáltatások 
nyújtását, és érintheti a betétesek védelmét. 
Ilyen esetben a szanálási eszközök 
alkalmazása közérdek. Ezért a szanálás 
céljai közé kell tartozniuk a 
következőknek: az alapvető pénzügyi 
szolgáltatások folyamatosságának 
biztosítása, a pénzügyi rendszer 
stabilitásának fenntartása, az erkölcsi 
kockázat csökkentése a csődközeli 
helyzetbe került intézményeknek nyújtott 
állami pénzügyi támogatásra való 
hagyatkozás minimalizálása révén, a 
betétesek védelme, valamint a 
fenntartható és kiegyensúlyozott 
gazdasági növekedéshez való 
hozzájárulás.

Or. en

Módosítás 52
Helmut Scholz

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A fizetésképtelen intézmény rendes 
fizetésképtelenségi eljárás keretében 
történő felszámolását azonban minden 
esetben mérlegelni kell, mielőtt döntés 
hozható az intézmény működő 
vállalkozásként történő fenntartásáról. A 
fizetésképtelen intézményt a pénzügyi 
stabilitás céljából és a lehető legnagyobb 
mértékben magánforrásokból fedezve kell
működő vállalkozásként fenntartani. Ez 
vagy magánszektorbeli vásárlónak történő 

(29) A fizetésképtelen intézmény rendes 
fizetésképtelenségi eljárás keretében 
történő felszámolását azonban minden 
esetben mérlegelni kell, mielőtt döntés 
hozható az intézmény működő 
vállalkozásként történő fenntartásáról. A 
fizetésképtelen intézményt a pénzügyi 
stabilitás céljából és magánforrásokból 
fedezve lehet működő vállalkozásként 
fenntartani. Ez vagy magánszektorbeli 
vásárlónak történő értékesítéssel vagy 
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értékesítéssel vagy magánszektorbeli 
vállalkozással való egyesüléssel, illetve –
feltőkésítés céljából – az intézmény 
kötelezettségeinek leírását vagy 
adósságának saját tőkévé való átalakítását 
követően érhető el.

magánszektorbeli vállalkozással való
egyesüléssel, illetve – feltőkésítés céljából 
– az intézmény kötelezettségeinek leírását 
vagy adósságának saját tőkévé való 
átalakítását követően érhető el.

Or. en

Módosítás 53
Helmut Scholz

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) A jelenlegi gazdasági válságot 
nagyrészt a pénzügyi ágazat okozta, 
amelyben sok szereplő túl naggyá vált 
ahhoz, hogy csődbe mehessen, és ezeket 
közpénzből meg kellett megmenteni. 
Mindenfajta piacgazdasági logikával 
ellentétesen a veszteségeket a 
társadalomra hárították, a nyereségeket 
pedig privatizálták. A pénzügyi 
intézmények legfontosabb feladata a 
megtakarítások termelő beruházásokhoz 
való irányítása, és a pénzügyi szektort 
alapvető funkcióira kell szűkíteni. Így 
azokat az intézményeket, amelyek olyan 
méretet és olyan mértékű beágyazottságot 
értek el, amely valószínűsíthetően 
rendszerszintű veszélyt jelent egyes 
tagállamok gazdaságának vagy az 
Európai Unió egészének a működésére 
nézve, a megfelelő eszközök 
alkalmazásával szanálni kell, mert ez 
hosszú távon kiegyensúlyozottabb és 
fenntartható növekedéshez vezet.

Or. en
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Módosítás 54
Helmut Scholz

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A részvényesek és hitelezők jogai 
csak az Alapjogi Charta 52. cikkében 
megállapított elvekkel összhangban 
korlátozhatóak. A szanálási eszközök ezért 
csak a csődközeli helyzetbe került vagy a 
valószínűsíthetően fizetésképtelenné váló 
intézmények esetében lehetnek 
alkalmazhatóak, és csak akkor, ha 
közérdekből szükséges a pénzügyi 
stabilitásra vonatkozó cél teljesítése. 
Konkrétan a szanálási eszközöket abban 
az esetben kell alkalmazni, ha az 
intézmény rendes fizetésképtelenségi 
eljárás útján nem számolható fel anélkül, 
hogy ez destabilizálná a pénzügyi 
rendszert, és az intézkedésekre szükség 
van a rendszerszintű jelentőséggel bíró 
funkciók gyors átruházásának vagy 
fenntartásának biztosításához, illetve ha 
nincs ésszerű kilátás magánforrásokra 
támaszkodó alternatív megoldás 
alkalmazására, beleértve a meglévő 
részvényesek vagy harmadik fél által 
végrehajtott, az intézmény életképességét 
teljes mértékben helyreállító tőkeemelést 
is.

(31) A szanálási eszközök ezért csak a 
csődközeli helyzetbe került vagy a 
valószínűsíthetően fizetésképtelenné váló 
intézmények, vagy a valamilyen kritikus 
méretet elérő intézmények esetében 
lehetnek alkalmazhatóak, és csak akkor, ha 
közérdekből szükséges a pénzügyi 
stabilitásra és a fenntartható és 
kiegyensúlyozott gazdasági növekedésre
vonatkozó cél teljesítése. 

Or. en

Módosítás 55
Helmut Scholz

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A tulajdonjogokba való beavatkozás (32) A tulajdonjogokba való beavatkozás 
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nem lehet aránytalan. Az érintett 
részvényesek és hitelezők 
következésképpen nem szenvedhetnek el 
nagyobb veszteséget annál, mint amely 
akkor sújtotta volna őket, ha az intézményt 
a szanálást elrendelő határozat 
elfogadásával egyidejűleg felszámolják. 
Abban az esetben, ha egy szanálás alá vont 
intézmény eszközeinek csak egy részét 
ruházzák át magánszektorbeli vásárlóra 
vagy hídbankra, a szanálás alá vont 
intézmény fennmaradó részét rendes 
fizetésképtelenségi eljárás útján fel kell 
számolni. Az intézmény felszámolási 
eljárása folyamán a meglévő részvényesek 
és hitelezők védelme érdekében az e 
részvényesek és hitelezők számára a 
követeléseik ellenértékeként kifizetett 
összeg nem lehet kevesebb, mint az a 
becsült összeg, amelyhez akkor jutottak 
volna, ha az egész intézményt rendes 
fizetésképtelenségi eljárás keretében 
számolják fel.

nem lehet aránytalan, és mindig 
összhangban kell lennie az általános 
közérdek védelmével. Az érintett 
részvényesek és hitelezők 
következésképpen nem szenvedhetnek el 
nagyobb veszteséget annál, mint amely 
akkor sújtotta volna őket, ha az intézményt 
a szanálást elrendelő határozat 
elfogadásával egyidejűleg felszámolják. 
Abban az esetben, ha egy szanálás alá vont 
intézmény eszközeinek csak egy részét 
ruházzák át magánszektorbeli vásárlóra 
vagy hídbankra, a szanálás alá vont 
intézmény fennmaradó részét rendes 
fizetésképtelenségi eljárás útján fel kell 
számolni. Az intézmény felszámolási 
eljárása folyamán a meglévő részvényesek 
és hitelezők védelme érdekében az e 
részvényesek és hitelezők számára a 
követeléseik ellenértékeként kifizetett 
összeg nem lehet kevesebb, mint az a 
becsült összeg, amelyhez akkor jutottak 
volna, ha az egész intézményt rendes 
fizetésképtelenségi eljárás keretében 
számolják fel.

Or. en

Módosítás 56
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A Bizottságnak az eset körülményeit 
figyelembe véve meg kell határoznia a 
végrehajtandó szanálási intézkedések 
keretét, továbbá lehetővé kell tenni 
számára, hogy a szükséges összes szanálási 
eszközt felhasználásra kijelölhesse. Ezen a 
világos és pontos kereten belül a 
Testületnek döntenie kell a szanálási 
rendszer részleteiről. A vonatkozó 
szanálási eszközöknek magukban kell 

(36) A Bizottságnak a Testület által 
készített szanálási tervek alapján az eset 
körülményeit figyelembe véve meg kell 
határoznia a végrehajtandó szanálási 
intézkedések keretét, továbbá lehetővé kell 
tenni számára, hogy a szükséges összes 
szanálási eszközt felhasználásra 
kijelölhesse. Ezen a világos és pontos 
kereten belül a Testületnek gyorsan és 
hatékonyan döntenie kell a szanálási 
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foglalniuk a vagyonértékesítési, a hídbank-
, a belső feltőkésítési és az 
eszközelkülönítési eszközt, amelyekről a [ 
] irányelv szintén rendelkezik. A keretnek 
lehetővé kell tennie annak az értékelését is, 
hogy teljesülnek-e a leírásra és a 
tőkeinstrumentumok átalakítására 
vonatkozó feltételek.

rendszer részleteiről. A vonatkozó 
szanálási eszközöknek magukban kell 
foglalniuk a vagyonértékesítési, a hídbank-
, a belső feltőkésítési és az 
eszközelkülönítési eszközt, amelyekről a [ 
] irányelv szintén rendelkezik. A keretnek 
lehetővé kell tennie annak az értékelését is, 
hogy teljesülnek-e a leírásra és a 
tőkeinstrumentumok átalakítására 
vonatkozó feltételek.

Or. fr

Módosítás 57
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Egy jól működő szanálási rendszernek 
minimalizálnia kell a csődközeli helyzetbe 
került intézmények szanálásának az 
adófizetők által viselt költségeit. Azt is 
biztosítania kell, hogy akár a nagy, 
rendszerszintű jelentőségű intézményeket 
is a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése 
nélkül lehessen szanálni. A belső 
feltőkésítési eszköz annak biztosítása által 
éri el ezt a célt, hogy a szervezet 
részvényesei és hitelezői megfelelő 
veszteségeket viselnek, valamint viselik a 
költségek megfelelő részét. E célból a 
szanálási keretnek – kiegészítő 
lehetőségként, a többi szanálási eszközzel 
összhangban – kötelező adósságleírási 
hatásköröket is tartalmaznia kell, a 
Pénzügyi Stabilitási Tanács ajánlásának 
megfelelően.

(39) Egy gyors és jól működő szanálási 
rendszernek minimalizálnia kell a 
csődközeli helyzetbe került intézmények 
szanálásának az adófizetők által viselt 
költségeit. Azt is biztosítania kell, hogy 
akár a nagy, rendszerszintű jelentőségű 
intézményeket is a pénzügyi stabilitás 
veszélyeztetése nélkül lehessen szanálni. A 
belső feltőkésítési eszköz annak biztosítása 
által éri el ezt a célt, hogy a szervezet 
részvényesei és hitelezői megfelelő 
veszteségeket viselnek, valamint viselik a 
költségek megfelelő részét. E célból a 
szanálási keretnek – kiegészítő 
lehetőségként, a többi szanálási eszközzel 
összhangban – kötelező adósságleírási 
hatásköröket is tartalmaznia kell, a 
Pénzügyi Stabilitási Tanács ajánlásának 
megfelelően.

Or. fr
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Módosítás 58
Helmut Scholz

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szanálási terv tartalmazza a Bizottság 
és a Testület által akkor meghozható 
szanálási intézkedéseket, ha valamely a 2. 
cikkben említett szervezet vagy egy 
csoport teljesíti a szanálási feltételeket. A 
szanálási terv készítése során több 
lehetséges forgatókönyvet figyelembe kell 
venni, ideértve azt az esetet, hogy a 
csődesemény elszigetelt, egyedi okokra 
visszavezethető lehet, vagy azt, hogy 
szélesebb körű pénzügyi instabilitás vagy 
rendszerszintű események idején 
következik be. A szanálási terv nem 
feltételezheti rendkívüli állami pénzügyi 
támogatás igénybevételét az e rendelet 
szerint létrehozott Alap igénybevételén túl.

(4) A szanálási terv tartalmazza a Bizottság 
és a Testület által akkor meghozható 
szanálási intézkedéseket, ha valamely a 2. 
cikkben említett szervezet vagy egy 
csoport teljesíti a szanálási feltételeket. A 
szanálási terv készítése során több
lehetséges forgatókönyvet figyelembe kell 
venni, ideértve azt az esetet, hogy a 
csődesemény elszigetelt, egyedi okokra 
visszavezethető lehet, vagy azt, hogy 
szélesebb körű pénzügyi instabilitás vagy 
rendszerszintű események idején 
következik be. A szanálási terv nem 
feltételezheti rendkívüli állami pénzügyi 
támogatás igénybevételét az e rendelet 
szerint létrehozott Alap igénybevételén túl. 
Amennyiben ez nem garantálható, mivel 
valamely szervezet kritikus méretet ért el 
vagy fog valószínűsíthetően elérni, a
Testület biztosítja, hogy a szervezet 
megfelelően kiigazítsa üzleti stratégiáját, 
hogy csőd vagy válság esetén rendezett 
formában lehessen a szanálást 
lebonyolítani.

Or. en

Módosítás 59
Helmut Scholz

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2. cikkben említett szervezetekre 
vonatkozó szanálási terv készítésekor a 
Testület értékeli, hogy egy adott szervezet 

(2) A 2. cikkben említett szervezetekre 
vonatkozó szanálási terv készítésekor a
Testület értékeli, hogy egy adott szervezet 
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milyen mértékben szanálható e rendelettel 
összhangban. Valamely szervezet akkor 
minősül szanálhatónak, ha a szanálási 
hatóság számára megvalósítható és hiteles 
a rendes fizetésképtelenségi eljárás 
keretében történő felszámolása vagy – a 
különböző szanálási mechanizmusoknak és 
hatásköröknek az szervezetre történő 
alkalmazása révén – a szanálása, anélkül, 
hogy ez jelentős negatív 
következményekkel járna azon tagállam 
pénzügyi rendszereire nézve, ahol az adott 
szervezet található, illetve más tagállamok 
vagy az Unió pénzügyi rendszereire nézve, 
beleértve a szélesebb körű pénzügyi 
instabilitás körülményeit vagy a 
rendszerszintű eseményeket is, szem előtt 
tartva a szervezet által ellátott kritikus 
funkciók folytonosságának a biztosítását.

milyen mértékben szanálható e rendelettel 
összhangban. Valamely szervezet akkor 
minősül szanálhatónak, ha a szanálási 
hatóság számára megvalósítható és hiteles 
a rendes fizetésképtelenségi eljárás 
keretében történő felszámolása vagy – a 
különböző szanálási mechanizmusoknak és 
hatásköröknek az szervezetre történő 
alkalmazása révén – a szanálása, anélkül, 
hogy ez jelentős negatív 
következményekkel járna azon tagállam 
pénzügyi rendszereire nézve, ahol az adott 
szervezet található, illetve más tagállamok 
vagy az Unió pénzügyi rendszereire nézve, 
beleértve a szélesebb körű pénzügyi 
instabilitás körülményeit vagy a 
rendszerszintű eseményeket is, szem előtt 
tartva a szervezet által ellátott kritikus 
funkciók folytonosságának a biztosítását. 
Azokat a szervezeteket, amelyek kritikus 
méretet értek el, vagy amelyek a meglévő, 
19. cikkben említett eszközökkel 
szanálhatatlannak minősülnek, 
megfelelően átszervezik. A 
tulajdonjogokat ebben az esetben 
alárendelik az általános közérdeknek.

Or. en

Módosítás 60
Helmut Scholz

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kritikus funkciók folytonosságának 
biztosítása;

a) az alapvető banki funkciók 
folytonosságának biztosítása;

Or. en

Módosítás 61
Helmut Scholz



PE522.894v01-00 12/18 AM\1008615HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) hozzájárulás a fenntartható és 
kiegyensúlyozott gazdasági növekedéshez:

Or. en

Indokolás

Azok a bankok, amelyek túlságosan nagyok ahhoz, hogy csődbe mehessenek, válság idején 
vélhetően fokozzák a gazdasági volatilitást. Ennélfogva a kritikus méretet elérő bankok több 
hátrányt jelentenek, mint amennyi gazdasági hasznuk van.

Módosítás 62
Helmut Scholz

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságnak és a Testületnek a fenti 
célok követésekor törekednie kell arra, 
hogy kerülje az értékek szükségtelen 
megsemmisítését, és minimálisra 
csökkentse a szanálás költségeit.

A Bizottságnak és a Testületnek a fenti 
célok követésekor törekednie kell arra, 
hogy minimálisra csökkentse a szanálás 
költségeit, és a részvényesek és a hitelezők 
érdeke helyett az általános közérdeket 
szem előtt tartva kell eljárnia.

Or. en

Módosítás 63
Helmut Scholz

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Abban az esetben, ha a (2) bekezdésben 
megállapított feltételek mindegyike

(5) Abban az esetben, ha a (2) bekezdésben 
megállapított feltételek egyike teljesül, a 
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teljesül, a Testület ajánlást tesz a 
Bizottságnak, hogy a szervezetet szanálás 
alá kell vonni. Az ajánlás tartalmazza 
legalább a következőket:

Testület ajánlást tesz a Bizottságnak, hogy 
a szervezetet szanálás alá kell vonni. Az 
ajánlás tartalmazza legalább a 
következőket:

Or. en

Módosítás 64
Helmut Scholz

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában csak
akkor tekintendő úgy, hogy valamely, a 2. 
cikkben említett szervezet vagy egy 
csoport többé nem életképes, ha mindkét
alábbi feltétel teljesül:

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor 
tekintendő úgy, hogy valamely, a 2. 
cikkben említett szervezet vagy egy 
csoport többé nem életképes, ha az alábbi 
feltételek egyike teljesül:

Or. en

Módosítás 65
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Testület saját eljárásainak 
megfelelően szóban vagy írásban ad 
választ az Európai Parlament vagy a 
Tanács által hozzá intézett kérdésekre 
bármely olyan részt vevő tagállam 
képviselőinek jelenlétében, amelynek 
pénzneme nem az euró.

(6) A Testület saját eljárásainak 
megfelelően szóban vagy írásban ad 
választ az Európai Parlament vagy a 
Tanács által hozzá intézett kérdésekre 
bármely olyan részt vevő tagállam 
képviselőinek jelenlétében, amelynek 
pénzneme nem az euró. A Testület ésszerű 
határidőn belül ad választ a hozzá intézett 
kérdésekre.

Or. fr
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Módosítás 66
Andrew Duff

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az ügyvezető igazgató kérésre zárt 
ajtók mögötti bizalmas, szóbeli 
megbeszéléseket tart az Európai Parlament 
illetékes bizottságának elnökével és 
alelnökeivel, amennyiben ezek a 
megbeszélések szükségesek ahhoz, hogy az 
Európai Parlament gyakorolhassa a 
Szerződésben foglalt hatásköreit. Annak 
érdekében, hogy az EKB-ra, mint a 
kapcsolódó uniós jogszabályok szerinti 
illetékes hatóságra rótt titoktartási 
kötelezettségeknek megfelelően 
biztosítható legyen a teljes titoktartás, 
megállapodást kell kötni az Európai 
Parlament és a Testület között e 
megbeszélések szervezési módjának 
részleteiről.

(7) Az ügyvezető igazgató kérésre zárt 
ajtók mögötti bizalmas, szóbeli 
megbeszéléseket tart az Európai Parlament 
illetékes bizottságának elnökével és 
koordinátoraival, amennyiben ezek a 
megbeszélések szükségesek ahhoz, hogy az 
Európai Parlament gyakorolhassa a 
Szerződésben foglalt hatásköreit. Annak 
érdekében, hogy az EKB-ra, mint a 
kapcsolódó uniós jogszabályok szerinti 
illetékes hatóságra rótt titoktartási 
kötelezettségeknek megfelelően 
biztosítható legyen a teljes titoktartás, 
megállapodást kell kötni az Európai 
Parlament és a Testület között e 
megbeszélések szervezési módjának 
részleteiről.

Or. en

Módosítás 67
Andrew Duff

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Testület továbbítja éves jelentését a 
részt vevő államok nemzeti 
parlamentjeinek. A nemzeti parlamentek 
az éves jelentéssel kapcsolatban 
indokolással ellátott véleményt adhatnak 
át a Testületnek.

Or. en
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Módosítás 68
Andrew Duff

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Testület vezetői ülésének üléseit az 
ügyvezető igazgató hívja össze saját 
kezdeményezésére vagy két tag kérésére, 
és azokat az ügyvezető igazgató 
elnökletével folytatják. A Testület vezetői 
üléseire ad hoc jelleggel megfigyelőket 
hívhat.

A Testület vezetői üléseire ad hoc jelleggel 
megfigyelőket hívhat.

Or. en

Módosítás 69
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ügyvezető igazgatót és az 
ügyvezetőigazgató-helyettest érdemeik, 
képességeik, a banki szakértelem, a 
pénzügyi kérdések ismerete, valamint a 
pénzügyi felügyelet és szabályozás 
szempontjából releváns tapasztalataik 
alapján nevezik ki.

(4) Az ügyvezető igazgatót és az 
ügyvezetőigazgató-helyettest érdemeik, 
képességeik, a banki szakértelem, a 
pénzügyi kérdések ismerete, valamint a 
pénzügyi felügyelet és szabályozás 
szempontjából releváns tapasztalataik 
alapján nevezik ki. Amennyire csak 
lehetséges, a kinevezések során 
figyelembe kell venni a nemek közötti 
egyenlőség elvét.

Or. fr

Módosítás 70
Andrew Duff

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Testület plenáris ülésének 
meghallgatását követően a Bizottság 
javaslatot tesz a Tanácsnak az ügyvezető 
igazgató és az ügyvezetőigazgató-helyettes 
kinevezésére alkalmas jelöltekre. A Tanács 
az Európai Parlament meghallgatását
követően kinevezi az ügyvezető igazgatót 
és az ügyvezetőigazgató-helyettest.

(5) A Testület plenáris ülésének 
meghallgatását követően a Bizottság 
javaslatot tesz a Tanácsnak az ügyvezető 
igazgató és az ügyvezetőigazgató-helyettes 
kinevezésére alkalmas jelöltekre. A Tanács 
az Európai Parlament hozzájárulásának 
megszerzését követően kinevezi az 
ügyvezető igazgatót és az 
ügyvezetőigazgató-helyettest.

Or. en

Módosítás 71
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Testület plenáris ülésének 
meghallgatását követően a Bizottság 
javaslatot tesz a Tanácsnak az ügyvezető 
igazgató és az ügyvezetőigazgató-helyettes 
kinevezésére alkalmas jelöltekre. A Tanács 
az Európai Parlament meghallgatását
követően kinevezi az ügyvezető igazgatót 
és az ügyvezetőigazgató-helyettest.

(5) A Testület plenáris ülésének 
meghallgatását követően a Bizottság 
javaslatot tesz a Tanácsnak és az Európai 
Parlamentnek az ügyvezető igazgató és az 
ügyvezetőigazgató-helyettes kinevezésére 
alkalmas jelöltekre. A Tanács az Európai 
Parlament jóváhagyását követően kinevezi 
az ügyvezető igazgatót és az 
ügyvezetőigazgató-helyettest.

Or. fr

Módosítás 72
Helmut Scholz

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Testület plenáris ülésének 
meghallgatását követően a Bizottság 
javaslatot tesz a Tanácsnak az ügyvezető 

(5) A Testület plenáris ülésének 
meghallgatását követően a Bizottság 
javaslatot tesz a Tanácsnak és az Európai 
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igazgató és az ügyvezetőigazgató-helyettes 
kinevezésére alkalmas jelöltekre. A Tanács 
az Európai Parlament meghallgatását
követően kinevezi az ügyvezető igazgatót 
és az ügyvezetőigazgató-helyettest.

Parlamentnek az ügyvezető igazgató és az 
ügyvezetőigazgató-helyettes kinevezésére 
alkalmas jelöltekre. A Tanács az Európai 
Parlament hozzájárulásának megszerzését
követően kinevezi az ügyvezető igazgatót 
és az ügyvezetőigazgató-helyettest.

Or. en

Módosítás 73
Andrew Duff

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Amennyiben az ügyvezető igazgató 
vagy az ügyvezetőigazgató-helyettes már 
nem felel meg a feladataik teljesítéséhez 
szükséges feltételeknek vagy súlyos 
kötelességszegést követett el, a Tanács a 
Bizottság javaslatára és az Európai 
Parlament meghallgatását követően 
felmentheti megbízatása alól az ügyvezető 
igazgatót és az ügyvezetőigazgató-
helyettest.

(8) Amennyiben az ügyvezető igazgató 
vagy az ügyvezetőigazgató-helyettes már 
nem felel meg a feladataik teljesítéséhez 
szükséges feltételeknek vagy súlyos 
kötelességszegést követett el, a Tanács a 
Bizottság javaslatára és az Európai 
Parlament hozzájárulásának megszerzését
követően felmentheti megbízatása alól az 
ügyvezető igazgatót és az 
ügyvezetőigazgató-helyettest.

Or. en

Módosítás 74
Andrew Duff

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Sem a tagállamok, sem más köz- vagy 
magánjogi jogalanyok nem 
befolyásolhatják az ügyvezető igazgatót és 
az ügyvezetőigazgató-helyettest feladataik 
végrehajtásában.

törölve
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Or. en

Módosítás 75
Andrew Duff

Rendeletre irányuló javaslat
69 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

69a. cikk
Költségvetési védőháló

E rendelet hatálybalépésétől számított öt 
éven belül egy közös uniós 
kölcsönprogramot hoznak létre, hogy az 
Európai Stabilizációs Mechanizmusra 
ruházzák az Alap költségvetési 
védőhálójának funkcióját. Ezt az 
intézkedést az egységes szanálási 
mechanizmus 83. cikkben meghatározott 
felülvizsgálatának részeként vizsgálják 
meg.

Or. en


