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Emenda 47
Helmut Scholz

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea b'mod partikolari l-
Artikolu 3(3) tiegħu u t-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikolu 114 tiegħu,

Or. en

Emenda 48
Constance Le Grip

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Fuq talba tal-parlamenti tal-Istati 
Membri parteċipanti, rappreżentant tal-
tal-Bord għandu jkun jista' jinstema', fil-
preżenza tal-awtorità kompetenti 
nazzjonali, mill-kumitati kompetenti tal-
parlamenti nazzjonali kkonċernati.

Or. fr

Emenda 49
Constance Le Grip

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sabiex tiġi żgurata azzjoni ta’ 
riżoluzzjoni rapida meta issir neċessarja, il-

(26) Sabiex jiġi żgurat il-varar ta’ azzjoni 
ta’ riżoluzzjoni rapida meta issir 
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Bord għandu jimmonitorja mill-qrib, 
f’kooperazzjoni mal-awtorità kompetenti 
rilevanti jew il-BĊE, is-sitwazzjoni tal-
istituzzjonijiet ikkonċernati u l-konformità 
ta’ dawk l-istituzzjonijiet ma' kwalunkwe 
miżura ta' intervent bikri meħuda fir-
rigward tagħhom.

neċessarja, il-Bord għandu jimmonitorja 
mill-qrib, f’kooperazzjoni mal-awtorità 
kompetenti rilevanti jew il-BĊE, is-
sitwazzjoni tal-istituzzjonijiet ikkonċernati 
u l-konformità ta’ dawk l-istituzzjonijiet 
ma' kwalunkwe miżura ta' intervent bikri 
meħuda fir-rigward tagħhom.

Or. fr

Emenda 50
Constance Le Grip

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Sabiex jiminimizza x-xkiel fis-suq 
finanzjarju u fl-ekonomija, il-proċess tar-
riżoluzzjoni għandu jitwettaq f’perjodu ta’ 
żmien qasir. Il-Kummissjoni għandha, 
matul il-proċedura ta’ riżoluzzjoni, ikollha 
aċċess għal kwalunkwe informazzjoni li 
tqis meħtieġa sabiex tieħu deċiżjoni 
infurmata fil-proċess tar-riżoluzzjoni. Fejn 
il-Kummissjoni tiddeċiedi li tqiegħed 
istituzzjoni f'riżoluzzjoni, il-Bord għandu 
minnufih jadotta skema ta’ riżoluzzjoni li 
tistabbilixxi d-dettalji tal-għodod u s-
setgħat tar-riżoluzzjoni li għandhom jiġu 
applikati, u l-użu ta’ kwalunkwe 
arranġamenti ta’ finanzjament.

(27) Sabiex jiminimizza x-xkiel fis-suq 
finanzjarju u fl-ekonomija, il-proċess tar-
riżoluzzjoni għandu jitwettaq f’perjodu ta’ 
żmien qasir ħafna. Il-Kummissjoni 
għandha, matul il-proċedura ta’ 
riżoluzzjoni, ikollha aċċess għal 
kwalunkwe informazzjoni li tqis meħtieġa 
sabiex tieħu deċiżjoni infurmata fil-proċess 
tar-riżoluzzjoni. Fejn il-Kummissjoni 
tiddeċiedi li tqiegħed istituzzjoni 
f'riżoluzzjoni, il-Bord għandu minnufih 
jadotta skema ta’ riżoluzzjoni li 
tistabbilixxi d-dettalji tal-għodod u s-
setgħat tar-riżoluzzjoni li għandhom jiġu 
applikati, u l-użu ta’ kwalunkwe 
arranġamenti ta’ finanzjament.

Or. fr

Emenda 51
Helmut Scholz

Proposta għal regolament
Premessa 28
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Il-likwidazzjoni ta' istituzzjoni 
f'diffikultà skont proċeduri normali ta’ 
insolvenza tista’ tipperikola l-istabbiltà 
finanzjarja, titterrompi l-provvista ta’ 
servizzi essenzjali u taffettwa l-protezzjoni 
tad-depożituri. F’dan il-każ hemm interess 
pubbliku fl-applikazzjoni ta’ għodod ta’ 
riżoluzzjoni. L-objettivi tar-riżoluzzjoni 
għandhom għalhekk ikunu li tiġi żgurata l-
kontinwità ta’ servizzi finanzjarji 
essenzjali, li tinżamm l-istabbiltà tas-
sistema finanzjarja, li jitnaqqas il-periklu 
morali billi tiġi mminimizzata d-
dipendenza fuq l-għajnuna finanzjarja 
pubblika għal istituzzjonijiet f'diffikultà, u
li jiġu protetti d-depożituri.

(28) Il-likwidazzjoni ta' istituzzjoni 
f'diffikultà skont proċeduri normali ta’ 
insolvenza tista’ tipperikola l-istabbiltà 
finanzjarja, titterrompi l-provvista ta’ 
servizzi essenzjali u taffettwa l-protezzjoni 
tad-depożituri. F’dan il-każ hemm interess 
pubbliku fl-applikazzjoni ta’ għodod ta’ 
riżoluzzjoni. L-objettivi tar-riżoluzzjoni 
għandhom għalhekk ikunu li tiġi żgurata l-
kontinwità ta’ servizzi finanzjarji 
essenzjali, li tinżamm l-istabbiltà tas-
sistema finanzjarja, li jitnaqqas il-periklu 
morali billi tiġi mminimizzata d-
dipendenza fuq l-għajnuna finanzjarja 
pubblika għal istituzzjonijiet f'diffikultà, li 
jiġu protetti d-depożituri u li ssir 
kontribuzzjoni għal tkabbir ekonomiku 
sostenibbli u bbilanċjat.

Or. en

Emenda 52
Helmut Scholz

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Madankollu, dejjem għandu jitqies l-
istralċ ta' istituzzjoni insolventi permezz ta' 
proċeduri normali ta' insolvenza qabel ma 
tkun tista' tittieħed deċiżjoni li l-istituzzjoni 
tinżamm bħala negozju avvjat. Istituzzjoni 
insolventi għandha tinżamm bħala negozju 
avvjat għal skopijiet ta' stabbiltà politika, u
kemm jista' jkun bl-użu ta’ fondi privati. 
Dan jista’ jinkiseb jew permezz ta’ bejgħ 
jew fużjoni ma’ akkwirent mis-settur privat 
jew permezz ta’ tnaqqis fil-valur tal-
obbligazzjonijiet tal-istituzzjoni jew wara 
l-konverżjoni tad-dejn tagħha għal ekwità, 
sabiex isseħħ rikapitalizzazzjoni.

(29) Madankollu, dejjem għandu jitqies l-
istralċ ta' istituzzjoni insolventi permezz ta' 
proċeduri normali ta' insolvenza qabel ma 
tkun tista' tittieħed deċiżjoni li l-istituzzjoni 
tinżamm bħala negozju avvjat. Istituzzjoni 
insolventi tista’ tinżamm bħala negozju 
avvjat għal skopijiet ta' stabbiltà politika u
bl-użu ta’ fondi privati. Dan jista’ jinkiseb 
jew permezz ta’ bejgħ jew fużjoni ma’ 
akkwirent mis-settur privat jew permezz ta’ 
tnaqqis fil-valur tal-obbligazzjonijiet tal-
istituzzjoni jew wara l-konverżjoni tad-
dejn tagħha għal ekwità, sabiex isseħħ 
rikapitalizzazzjoni.
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Or. en

Emenda 53
Helmut Scholz

Proposta għal regolament
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29 a) Il-kriżi ekonomika attwali kienet 
ikkawżata prinċipalment mill-industrija 
finanzjarja fejn ħafna attur saru “kbar 
wisq biex ifallu” u kellhom jiġu salvati 
b’fondi pubbliċi. B'kuntrast ma’ kull 
loġika tal-ekonomija tas-suq, it-telfiet ġew 
soċjalizzati u l-profitti privatizzati. Ir-rwol 
ewlieni tal-istituzzjonijiet finanzjarji huwa 
li jiddirieġu l-flejjes imfaddla 
f’investimenti produttivi u s-settur 
finanzjarju għandu jitnaqqas għall-
funzjonijiet ewlenin tiegħu. Għalhekk, 
istituzzjonijiet li jkunu saru ta' daqs u 
livell ta' interkonnessjoni li x'aktarx li 
jippreżentaw theddida sistemika għall-
funzjonament tal-ekonomiji ta’ Stati 
Membri individwali jew tal-Unjoni 
Ewropea kollha f’daqqa għandhom jiġu 
riżolti billi jiġu applikati l-għodod 
rispettivi peress li dan, fil-ġejjieni ’l 
bogħod, se jwassal għal tkabbir aktar 
sostenibbli u bbilanċjat.

Or. en

Emenda 54
Helmut Scholz

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-limitazzjonijiet fuq id-drittijiet tal- (31) L-għodod tar-riżoluzzjoni għandhom 
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azzjonisti u l-kredituri għandhom ikunu 
konformi mal-Artikolu 52 tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali. L-għodod tar-
riżoluzzjoni għandhom għalhekk jiġu 
applikati biss lil dawk l-istituzzjonijiet li 
jkunu qed ifallu jew probabbli li jfallu, u 
dan biss meta jkun neċessarju biex 
jintlaħaq l-objettiv tal-istabbiltà 
finanzjarja fl-interess ġenerali. 
Partikolarment, l-għodod ta' riżoluzzjoni 
għandhom jiġu applikati fejn l-istituzzjoni 
ma tistax tiġi stralċjata skont proċeduri 
normali ta’ insolvenza mingħajr ma tiġi 
distabbilizzata s-sistema finanzjarja u l-
miżuri jkunu neċessarji sabiex jiġi żgurat 
trasferiment rapidu u l-kontinwazzjoni ta' 
funzjonijiet sistemikament importanti u 
fejn ma hemm l-ebda prospett raġonevoli 
għal kwalunkwe soluzzjoni privata 
alternattiva, inklużi kwalunkwe żieda fil-
kapital mill-azzjonisti eżistenti jew minn 
kwalunkwe parti terza biżżejjed biex tiġi 
restawrata l-vijabbiltà sħiħa tal-
istituzzjoni.

jiġu applikati lil dawk l-istituzzjonijiet li 
jkunu qed ifallu jew probabbli li jfallu jew 
lill-istituzzjonijiet li jkunu laħqu daqs 
kritiku, u biss meta jkun meħtieġ biex jiġi 
segwit l-objettiv tal-istabbiltà finanzjarja u 
t-tkabbir ekonomiku sostenibbli u 
bbilanċjat fl-interess ġenerali.

Or. en

Emenda 55
Helmut Scholz

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Interferenza mad-drittijiet tas-sjieda 
ma għandhiex tkun sproporzjonata. Bħala 
konsegwenza, l-azzjonisti u l-kredituri 
affettwati ma għandhomx iġarrbu iktar telf 
minn dawk li kienu jġarrbu kieku l-
istituzzjoni ġiet stralċjata fiż-żmien meta 
ttieħted id-deċiżjoni tar-riżoluzzjoni. Fil-
każ ta' trasferiment parzjali tal-assi ta' 
istituzzjoni f'riżoluzzjoni lil xerrej privat 
jew istituzzjoni tranżitorja, il-parti residwa 
tal-istituzzjoni fir-riżoluzzjoni għandha tiġi 

(32) Interferenza mad-drittijiet tas-sjieda 
ma għandhiex tkun sproporzjonata u 
għandha dejjem tirrispetta l-protezzjoni 
tal-interess pubbliku ġenerali. Bħala 
konsegwenza, l-azzjonisti u l-kredituri 
affettwati ma għandhomx iġarrbu iktar telf 
minn dawk li kienu jġarrbu kieku l-
istituzzjoni ġiet stralċjata fiż-żmien meta 
ttieħted id-deċiżjoni tar-riżoluzzjoni. Fil-
każ ta' trasferiment parzjali tal-assi ta' 
istituzzjoni f'riżoluzzjoni lil xerrej privat 
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stralċjata skont il-proċeduri normali ta’ 
insolvenza. Sabiex jiġu protetti l-azzjonisti 
u l-kredituri eżistenti tal-istituzzjoni fil-
proċedimenti tal-istralċ, dawn għandhom 
ikunu intitolati jirċievu bi ħlas għall-
pretensjonijiet tagħhom mhux inqas minn 
dak li huwa stmat li kienu jirkupraw kieku 
l-istituzzjoni kollha ġiet stralċjata skont 
proċeduri normali ta’ insolvenza.

jew istituzzjoni tranżitorja, il-parti residwa 
tal-istituzzjoni fir-riżoluzzjoni għandha tiġi 
stralċjata skont il-proċeduri normali ta’ 
insolvenza. Sabiex jiġu protetti l-azzjonisti 
u l-kredituri eżistenti tal-istituzzjoni fil-
proċedimenti tal-istralċ, dawn għandhom 
ikunu intitolati jirċievu bi ħlas għall-
pretensjonijiet tagħhom mhux inqas minn 
dak li huwa stmat li kienu jirkupraw kieku 
l-istituzzjoni kollha ġiet stralċjata skont 
proċeduri normali ta’ insolvenza.

Or. en

Emenda 56
Constance Le Grip

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Il-Kummissjoni għandha tipprovdi l-
qafas biex tittieħed l-azzjoni tar-
riżoluzzjoni skont iċ-ċirkustanzi tal-każ u 
għandha tkun tista’ taħtar għall-użu l-
għodda kollha meħtieġa għar-riżoluzzjoni. 
Fi ħdan dak il-qafas ċar u preċiż, il-Bord 
għandu jiddeċiedi dwar l-iskema tar-
riżoluzzjoni dettaljata. L-għodod ta’ 
riżoluzzjoni rilevanti għandhom jinkludu 
tal-għodda tal-bejgħ tan-negozju, l-għodda 
tal-istituzzjoni tranżitorja, l-għodda tar-
rikapitalizzazzjoni interna u l-għodda tas-
separazzjoni tal-assi, li huma wkoll previsti 
fid-Direttiva [ ]. Il-qafas għandu wkoll 
jagħmilha possibbli li jiġi evalwat jekk il-
kundizzjonijiet għal tat-tniżżil fil-valur u l-
konverżjoni tal-istrumenti kapitali humiex 
ssodisfati.

(36) Il-Kummissjoni, filwaqt li tibbaża fuq 
abbozzi ta’ pjanijiet ta’ riżoluzzjoni 
mħejjija mill-Bord, għandha tipprovdi l-
qafas biex tittieħed l-azzjoni tar-
riżoluzzjoni skont iċ-ċirkustanzi tal-każ u 
għandha tkun tista’ taħtar għall-użu l-
għodda kollha meħtieġa għar-riżoluzzjoni. 
Fi ħdan dak il-qafas ċar u preċiż, il-Bord 
għandu jiddeċiedi malajr u b’mod effikaċi 
dwar l-iskema tar-riżoluzzjoni dettaljata. L-
għodod ta’ riżoluzzjoni rilevanti għandhom 
jinkludu tal-għodda tal-bejgħ tan-negozju, 
l-għodda tal-istituzzjoni tranżitorja, l-
għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna u l-
għodda tas-separazzjoni tal-assi, li huma 
wkoll previsti fid-Direttiva [ ]. Il-qafas 
għandu wkoll jagħmilha possibbli li jiġi 
evalwat jekk il-kundizzjonijiet għal tat-
tniżżil fil-valur u l-konverżjoni tal-
istrumenti kapitali humiex ssodisfati.

Or. fr
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Emenda 57
Constance Le Grip

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Reġim ta’ riżoluzzjoni effettiv għandu 
jnaqqas l-ispejjeż tar-riżoluzzjoni ta' 
istituzzjoni li tkun qed tfalli li jġarrbu l-
kontribwenti. Għandu jiżgura wkoll li anki 
istituzzjonijiet kbar ta' importanza 
sistemika jkunu jistgħu jiġu riżolti 
mingħajr ma jipperikolaw l-istabbiltà 
finanzjarja. L-għodda tar-
rikapitalizzazzjoni interna tilħaq dak l-
objettiv billi tiżgura li l-azzjonisti u l-
kredituri tal-entità jġarrbu telf xieraq u 
parti xierqa minn dawk il-kostijiet. Għal 
dan il-għan, is-setgħat statutorji tat-tniżżil 
fil-valur tad-dejn għandhom jiġu inklużi 
f'qafas għar-riżoluzzjoni, bħala alternattiva 
addizzjonali flimkien ma’ għodod oħra tar-
riżoluzzjoni, kif rakkomandat mill-Bord 
għall-Istabbiltà Finanzjarja.

(39) Reġim ta’ riżoluzzjoni rapidu u 
effettiv għandu jnaqqas għall-minimu l-
ispejjeż tar-riżoluzzjoni ta' istituzzjoni li 
tkun qed tfalli li jġarrbu l-kontribwenti. 
Għandu jiżgura wkoll li anki istituzzjonijiet 
kbar ta' importanza sistemika jkunu jistgħu 
jiġu riżolti mingħajr ma jipperikolaw l-
istabbiltà finanzjarja. L-għodda tar-
rikapitalizzazzjoni interna tilħaq dak l-
objettiv billi tiżgura li l-azzjonisti u l-
kredituri tal-entità jġarrbu telf xieraq u 
parti xierqa minn dawk il-kostijiet. Għal 
dan il-għan, is-setgħat statutorji tat-tniżżil 
fil-valur tad-dejn għandhom jiġu inklużi 
f'qafas għar-riżoluzzjoni, bħala alternattiva 
addizzjonali flimkien ma’ għodod oħra tar-
riżoluzzjoni, kif rakkomandat mill-Bord 
għall-Istabbiltà Finanzjarja.

Or. fr

Emenda 58
Helmut Scholz

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-pjan ta' riżoluzzjoni jipprevedi l-
azzjonijiet ta' riżoluzzjoni li jistgħu jieħdu 
l-Kummissjoni u l-Bord meta entità 
msemmija fl-Artikolu 2 jew grupp jilħqu l-
kundizzjonijiet għal riżoluzzjoni. Il-pjan ta' 
riżoluzzjoni jqis firxa ta' xenarji inklużi l-
każ li falliment ikun idiosinkratiku jew li 
jista' jseħħ fi żmien ta' instabbiltà 
finanzjarja usa' jew ta' avvenimenti mas-

4. Il-pjan ta' riżoluzzjoni jipprevedi l-
azzjonijiet ta' riżoluzzjoni li jistgħu jieħdu 
l-Kummissjoni u l-Bord meta entità 
msemmija fl-Artikolu 2 jew grupp jilħqu l-
kundizzjonijiet għal riżoluzzjoni. Il-pjan ta' 
riżoluzzjoni jqis firxa ta' xenarji inklużi l-
każ li falliment ikun idiosinkratiku jew li 
jista' jseħħ fi żmien ta' instabbiltà 
finanzjarja usa' jew ta' avvenimenti mas-
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sistema kollha. Il-pjan ta' riżoluzzjoni ma 
għandu jassumi l-ebda għajnuna finanzjarja 
pubblika straordinarja minbarra l-użu tal-
Fond stabbilit skont dan ir-Regolament.

sistema kollha. Il-pjan ta' riżoluzzjoni ma 
għandu jassumi l-ebda għajnuna finanzjarja 
pubblika straordinarja minbarra l-użu tal-
Fond stabbilit skont dan ir-Regolament. 
Fejn dan ma jkunx jista’ jiġi ggarantit 
minħabba li entità tkun laħqet jew 
x’aktarx li tilħaq daqs kritiku, il-bord 
għandu jiżgura li l-entità tadatta l-
istrateġija tan-negozju tagħha f'dak is-
sens ħalli fil-każ ta’ falliment jew kriżi 
tkun tista’ tinkiseb riżoluzzjoni ordnata.

Or. en

Emenda 59
Helmut Scholz

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta jabbozza pjan ta' riżoluzzjoni 
għall-entitajiet msemmija fl-Artikolu 2, il-
Bord jivvaluta l-punt safejn din l-entità hija 
riżolvibbli skont dan ir-Regolament. Entità 
għandha titqies riżolvibbli jekk ikun 
fattibbli u kredibbli li l-awtorità tar-
riżoluzzjoni jew tillikwidaha skont 
proċeduri normali ta' insolvenza jew
tirriżolviha billi tapplikalha għodod u 
setgħat differenti ta' riżoluzzjoni mingħajr 
ma toħloq konsegwenzi ħżiena sinifikanti 
fis-sistemi finanzjarji, fosthom ċirkustanzi 
għal instabbiltà finanzjarja usa' jew 
avvenimenti mas-sistema kollha, tal-Istat 
Membru li fih tinsab l-entità, jew Stati 
Membri oħra, jew l-Unjoni u bil-ħsieb li 
tiżgura l-kontinwità tal-funzjonijiet kritiċi 
li twettaq l-entità.

2. Meta jabbozza pjan ta' riżoluzzjoni 
għall-entitajiet msemmija fl-Artikolu 2, il-
Bord jivvaluta l-punt safejn din l-entità hija 
riżolvibbli skont dan ir-Regolament. Entità 
għandha titqies riżolvibbli jekk ikun 
fattibbli u kredibbli li l-awtorità tar-
riżoluzzjoni jew tillikwidaha skont 
proċeduri normali ta' insolvenza jew 
tirriżolviha billi tapplikalha għodod u 
setgħat differenti ta' riżoluzzjoni mingħajr 
ma toħloq konsegwenzi ħżiena sinifikanti 
fis-sistemi finanzjarji, fosthom ċirkustanzi 
għal instabbiltà finanzjarja usa' jew 
avvenimenti mas-sistema kollha, tal-Istat 
Membru li fih tinsab l-entità, jew Stati 
Membri oħra, jew l-Unjoni u bil-ħsieb li 
tiżgura l-kontinwità tal-funzjonijiet kritiċi 
li twettaq l-entità. L-entitajiet li laħqu daqs 
kritiku u li huma meqjusa li ma jistgħu 
jiġu riżolti bil-għodod eżistenti msemmija 
fl-Artikolu 19 għandhom jiġu ristrutturati 
kif meħtieġ. F’dan il-każ id-drittijiet tal-
proprjetà għandhom jiġu subordinati 
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għall-interess pubbliku ġenerali.

Or. en

Emenda 60
Helmut Scholz

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li tiġi żgurata l-kontinwità tal-
funzjonijiet kritiċi;

(a) li tiġi żgurata l-kontinwità tal-
funzjonijiet bankarji bażiċi;

Or. en

Emenda 61
Helmut Scholz

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) li ssir kontribuzzjoni għal tkabbir 
ekonomiku sostenibbli u bbilanċjat:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-banek li huma “kbar wisq biex ifallu” x'aktarx li jżidu l-volatilità ekonomika fi żminijiet ta' 
kriżi. Għalhekk l-iżvantaġġi tal-banek li laħqu daqs kritiku huma akbar mill-benefiċċji 
ekonomiċi tagħhom.

Emenda 62
Helmut Scholz

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 2



AM\1008615MT.doc PE522.894v01-0012/18 AM\

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Meta jsegwu dawn l-objettivi, il-
Kummissjoni u l-Bord jippruvaw jevitaw 
id-distruzzjoni bla ħtieġa ta' valur u 
jimminimizzaw il-kost tar-riżoluzzjoni.

Meta jsegwu dawn l-objettivi, il-
Kummissjoni u l-Bord jippruvaw inaqqsu 
għall-minimu l-ispejjeż tar-riżoluzzjoni u 
jaġixxu fl-interess ġenerali globali u 
mhux fl-interess tal-azzjonisti u l-
kredituri.

Or. en

Emenda 63
Helmut Scholz

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk jintlaħqu l-kundizzjonijiet kollha
stabbiliti fil-paragrafu 2, il-Bord 
jirrakkomanda lill-Kummissjoni li l-entità 
tqiegħed taħt riżoluzzjoni. Ir-
rakkomandazzjoni tinkludi tal-inqas dan li 
ġej:

5. Jekk tiġi ssodisfata waħda mill-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 2, il-
Bord jirrakkomanda lill-Kummissjoni li l-
entità titqiegħed taħt riżoluzzjoni. Ir-
rakkomandazzjoni tinkludi tal-inqas dan li 
ġej:

Or. en

Emenda 64
Helmut Scholz

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, entità 
msemmija fl-Artikolu 2 jew grupp 
għandhom jitqiesu li mhumiex aktar 
vijabbli fil-każ biss li jintlaħqu dawn iż-
żewġ kundizzjonijiet:

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, entità 
msemmija fl-Artikolu 2 jew grupp 
għandhom jitqiesu li mhumiex aktar 
vijabbli fil-każ li jintlaħqu tiġi ssodisfata 
waħda minn dawn il-kundizzjonijiet:
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Or. en

Emenda 65
Constance Le Grip

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Bord iwieġeb bil-fomm jew bil-
miktub għall-mistoqsijiet indirizzati lilu 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill, 
skont il-proċeduri tiegħu, fil-preżenza ta’ 
rappreżentanti minn kull Stat Membru 
parteċipanti li l-munita tagħhom mhix l-
Euro.

6. Il-Bord iwieġeb bil-fomm jew bil-
miktub għall-mistoqsijiet indirizzati lilu 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill, 
skont il-proċeduri tiegħu, fil-preżenza ta’ 
rappreżentanti minn kull Stat Membru 
parteċipanti li l-munita tagħhom mhix l-
Euro. Il-Bord għandu jagħti, fi żmien 
raġonevoli, tweġiba għall-mistoqsijiet 
indirizzati lilu.

Or. fr

Emenda 66
Andrew Duff

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Fuq talba, id-Direttur Eżekuttiv ikollu 
diskussjonijiet kunfidenzjali bil-fomm fil-
magħluq mal-President u l-Viċi President
tal-kumitat kompetenti tal-Parlament 
Ewropew fejn tali diskussjonijiet huma 
meħtieġa għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-
Parlament Ewropew skont it-Trattat. 
Ftehim bejn il-Parlament Ewropew u l-
Bord dwar il-modalitajiet dettaljati tal-
organizzazzjoni ta’ dawn id-diskussjonijiet, 
ikun konkluż bil-ħsieb li tiġi żgurata 
kunfidenzjalità sħiħa skont l-obbligi tal-
kunfidenzjalità imposti fuq il-BĊE bħala 
awtorità kompetenti taħt il-liġi rilevanti tal-

7. Fuq talba, id-Direttur Eżekuttiv ikollu 
diskussjonijiet kunfidenzjali bil-fomm fil-
magħluq mal-President u l-Koordinaturi
tal-kumitat kompetenti tal-Parlament 
Ewropew fejn tali diskussjonijiet huma 
meħtieġa għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-
Parlament Ewropew skont it-Trattat. 
Ftehim bejn il-Parlament Ewropew u l-
Bord dwar il-modalitajiet dettaljati tal-
organizzazzjoni ta’ dawn id-diskussjonijiet, 
ikun konkluż bil-ħsieb li tiġi żgurata 
kunfidenzjalità sħiħa skont l-obbligi tal-
kunfidenzjalità imposti fuq il-BĊE bħala 
awtorità kompetenti taħt il-liġi rilevanti tal-
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Unjoni. Unjoni.

Or. en

Emenda 67
Andrew Duff

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Bord għandu jgħaddi r-rapport 
annwali tiegħu lill-parlamenti nazzjonali 
tal-Istati Membri parteċipanti. Il-
parlamenti nazzjonali jistgħu jibagħtu lill-
Bord opinjonijiet raġonati dwar ir-rapport 
annwali.

Or. en

Emenda 68
Andrew Duff

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-laqgħat tal-Bord fis-sessjoni eżekuttiva 
tiegħu jitlaqqgħu mid-Direttur Eżekuttiv 
bl-inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba ta’ 
żewġ membri, u jkun ippresedut mid-
Direttur Eżekuttiv. Il-Bord jista’ jistieden 
osservaturi biex jattendu s-sessjonijiet 
eżekuttivi tiegħu fuq bażi ad hoc.

Il-Bord jista’ jistieden osservaturi biex 
jattendu s-sessjonijiet eżekuttivi tiegħu fuq 
bażi ad hoc.

Or. en

Emenda 69
Constance Le Grip
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Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-Direttur Eżekuttiv u l-Viċi Direttur 
Eżekuttiv jinħatar fuq il-bażi tal-mertu, il-
ħiliet, l-għarfien dwar kwistjonijiet 
bankarji u finanzjarji, u tal-esperjenza 
rilevanti għas-superviżjoni u r-
regolamentazzjoni finanzjarji.

4. Id-Direttur Eżekuttiv u l-Viċi Direttur 
Eżekuttiv jinħatar fuq il-bażi tal-mertu, il-
ħiliet, l-għarfien dwar kwistjonijiet 
bankarji u finanzjarji, u tal-esperjenza 
rilevanti għas-superviżjoni u r-
regolamentazzjoni finanzjarji. In-
nominazzjonijiet għandhom ukoll jiġu 
bbażati, kemm jista’ jkun possibbli, fuq il-
prinċipju tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-
nisa.

Or. fr

Emenda 70
Andrew Duff

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Wara li tisma' lill-Bord, fis-sessjoni 
plenarja tiegħu, il-Kummissjoni tipproponi 
lista ta’ kandidati lill-Kunsill għall-ħatra 
tad-Direttur Eżekuttiv u tal-Viċi Direttur 
Eżekuttiv. Il-Kunsill jaħtar id-Direttur 
Eżekuttiv u l-Viċi Direttur Eżekuttiv wara 
s-seduta tal-Parlament Ewropew.

5. Wara li tisma' lill-Bord, fis-sessjoni 
plenarja tiegħu, il-Kummissjoni tipproponi 
lista ta’ kandidati lill-Kunsill għall-ħatra 
tad-Direttur Eżekuttiv u tal-Viċi Direttur 
Eżekuttiv. Il-Kunsill jaħtar id-Direttur 
Eżekuttiv u l-Viċi Direttur Eżekuttiv wara 
li jottjeni l-approvazzjoni tal-Parlament 
Ewropew.

Or. en

Emenda 71
Constance Le Grip

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Wara li tisma' lill-Bord, fis-sessjoni 
plenarja tiegħu, il-Kummissjoni tipproponi 
lista ta’ kandidati lill-Kunsill għall-ħatra 
tad-Direttur Eżekuttiv u tal-Viċi Direttur 
Eżekuttiv. . Il-Kunsill jaħtar id-Direttur 
Eżekuttiv u l-Viċi Direttur Eżekuttiv wara 
s-seduta tal-Parlament Ewropew.

5. Wara li tisma' lill-Bord, fis-sessjoni 
plenarja tiegħu, il-Kummissjoni tipproponi 
lista ta’ kandidati lill-Kunsill u lill-
Parlament Ewropew għall-ħatra tad-
Direttur Eżekuttiv u tal-Viċi Direttur 
Eżekuttiv. Il-Kunsill jaħtar id-Direttur 
Eżekuttiv u l-Viċi Direttur Eżekuttiv wara 
approvazzjoni  tal-Parlament Ewropew.

Or. fr

Emenda 72
Helmut Scholz

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Wara li tisma' lill-Bord, fis-sessjoni 
plenarja tiegħu, il-Kummissjoni tipproponi 
lista ta’ kandidati lill-Kunsill għall-ħatra 
tad-Direttur Eżekuttiv u tal-Viċi Direttur 
Eżekuttiv. Il-Kunsill jaħtar id-Direttur 
Eżekuttiv u l-Viċi Direttur Eżekuttiv wara 
s-seduta tal-Parlament Ewropew.

5. Wara li tisma' lill-Bord, fis-sessjoni 
plenarja tiegħu, il-Kummissjoni tipproponi 
lista ta’ kandidati lill-Kunsill u lill-
Parlament Ewropew għall-ħatra tad-
Direttur Eżekuttiv u tal-Viċi Direttur 
Eżekuttiv. Il-Kunsill jaħtar id-Direttur 
Eżekuttiv u l-Viċi Direttur Eżekuttiv wara 
li jottjeni l-approvazzjoni tal-Parlament 
Ewropew.

Or. en

Emenda 73
Andrew Duff

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Jekk id-Direttur Eżekuttiv jew Viċi 
Direttur Eżekuttiv ma jkunux għadhom 

8. Jekk id-Direttur Eżekuttiv jew Viċi 
Direttur Eżekuttiv ma jkunux għadhom 
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jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa 
għall-eżerċizzju tad-dmirijiet tagħhom jew 
jekk jinsabu ħatja ta’ mġiba ħażina serja, 
il-Kunsill jista’, fuq proposta mill-
Kummissjoni u wara li jikkonsulta mal-
Parlament Ewropew, ineħħi lid-Direttur 
Eżekuttiv jew Viċi Direttur Eżekuttiv mill-
kariga.

jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa 
għall-eżerċizzju tad-dmirijiet tagħhom jew 
jekk jinsabu ħatja ta’ mġiba ħażina serja, 
il-Kunsill jista’, fuq proposta mill-
Kummissjoni u wara li jottjeni l-
approvazzjoni tal-Parlament Ewropew, 
ineħħi lid-Direttur Eżekuttiv jew Viċi 
Direttur Eżekuttiv mill-kariga.

Or. en

Emenda 74
Andrew Duff

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. La l-Istati Membri, u lanqas ebda korp 
pubbliku jew privat ieħor ma għandu 
jfittex li jinfluwenza lid-Direttur Eżekuttiv 
jew lill-Viċi Direttur Eżekuttiv fil-qadi ta’ 
dmirijiethom.

imħassar

Or. en

Emenda 75
Andrew Duff

Proposta għal regolament
Artikolu 69a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 69a
Lqugħ fiskali

Fi żmien ħames snin mid-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament, għandha tiġi 
maħluqa faċilità komuni ta’ self tal-
Unjoni biex tikkonferixxi lill-
Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà l-
funzjoni ta’ lqugħ fiskali għall-Fond. Din 
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il-miżura għandha tiġi kkunsidrata bħala 
parti mill-proċedura ta’ rieżami tal-
Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni li 
jipprovdi għalih l-Artikolu 83.

Or. en


