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Amendamentul 47
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 114,

având în vedere Tratatul privind Uniunea 
Europeană, în special articolul 3 alineatul 
(3), precum și Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 114,

Or. en

Amendamentul 48
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) La cererea parlamentelor statelor 
membre participante, un reprezentant al 
Comitetului ar trebui să aibă obligația de 
a se prezenta spre audiere, în prezența 
autorităților naționale competente, în fața 
comisiilor competente ale parlamentelor 
naționale respective.

Or. fr

Amendamentul 49
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Pentru a asigura aplicarea rapidă a (26) Pentru a asigura demararea rapidă a 
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măsurilor de rezoluție în cazul în care 
acestea sunt necesare, Comitetul ar trebui 
să monitorizeze îndeaproape, în cooperare 
cu autoritatea competentă relevantă sau cu 
BCE, situația instituțiilor vizate, precum și 
gradul în care aceste instituții respectă 
orice măsură de intervenție timpurie luată 
în acest sens.

măsurilor de rezoluție în cazul în care 
acestea sunt necesare, Comitetul ar trebui 
să monitorizeze îndeaproape, în cooperare 
cu autoritatea competentă relevantă sau cu 
BCE, situația instituțiilor vizate, precum și 
gradul în care aceste instituții respectă 
orice măsură de intervenție timpurie luată 
în acest sens.

Or. fr

Amendamentul 50
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) În scopul de a reduce la minimum 
perturbarea pieței financiare și a
economiei, procesul de rezoluție ar trebui 
realizat într-o perioadă scurtă de timp. Pe 
parcursul procedurii de rezoluție, Comisia 
ar trebui să aibă acces la orice informație 
pe care o consideră necesară pentru a lua o 
decizie în cunoștință de cauză în procesul 
de rezoluție. În cazul în care Comisia 
decide să inițieze o procedură de rezoluție 
în ceea ce privește o anumită instituție, 
Comitetul ar trebui să adopte fără întârziere 
o schemă de rezoluție care să stabilească 
detaliile legate de instrumentele de 
rezoluție și competențele care trebuie 
aplicate, precum și de utilizarea oricăror 
mecanisme de finanțare.

(27) În scopul de a reduce la minimum 
perturbarea pieței financiare și a 
economiei, procesul de rezoluție ar trebui 
realizat într-o perioadă foarte scurtă de 
timp. Pe parcursul procedurii de rezoluție, 
Comisia ar trebui să aibă acces la orice 
informație pe care o consideră necesară 
pentru a lua o decizie în cunoștință de 
cauză în procesul de rezoluție. În cazul în 
care Comisia decide să inițieze o procedură 
de rezoluție în ceea ce privește o anumită 
instituție, Comitetul ar trebui să adopte fără 
întârziere o schemă de rezoluție care să 
stabilească detaliile legate de instrumentele 
de rezoluție și competențele care trebuie 
aplicate, precum și de utilizarea oricăror 
mecanisme de finanțare.

Or. fr

Amendamentul 51
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Considerentul 28



AM\1008615RO.doc 5/18 PE522.894v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Lichidarea, printr-o procedură 
obișnuită de insolvență, a unei instituții 
aflate în dificultate majoră ar putea să pună 
în pericol stabilitatea financiară, să 
întrerupă furnizarea de servicii esențiale și 
să afecteze protecția depunătorilor. În 
astfel de cazuri, aplicarea instrumentelor de 
rezoluție prezintă un interes public. Prin 
urmare, obiectivele rezoluției ar trebui să 
fie asigurarea continuității serviciilor 
financiare esențiale, menținerea stabilității 
sistemului financiar, diminuarea hazardului 
moral prin reducerea la minimum a 
dependenței instituțiilor aflate în dificultate 
majoră de sprijinul financiar public și 
protejarea depunătorilor.

(28) Lichidarea, printr-o procedură 
obișnuită de insolvență, a unei instituții 
aflate în dificultate majoră ar putea să pună 
în pericol stabilitatea financiară, să 
întrerupă furnizarea de servicii esențiale și 
să afecteze protecția depunătorilor. În 
astfel de cazuri, aplicarea instrumentelor de 
rezoluție prezintă un interes public. Prin 
urmare, obiectivele rezoluției ar trebui să 
fie asigurarea continuității serviciilor 
financiare esențiale, menținerea stabilității 
sistemului financiar, diminuarea hazardului 
moral prin reducerea la minimum a 
dependenței instituțiilor aflate în dificultate 
majoră de sprijinul financiar public,
protejarea depunătorilor și contribuția la o 
creștere economică durabilă și 
echilibrată.

Or. en

Amendamentul 52
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cu toate acestea, înainte de luarea 
unei decizii privind continuarea activității 
instituției, ar trebui întotdeauna analizată 
opțiunea lichidării instituției insolvabile 
prin intermediul procedurii obișnuite de 
insolvență. Activitatea unei instituții 
insolvabile ar trebui să fie menținută în 
scopul asigurării stabilității financiare și 
prin utilizarea, în măsura posibilului, de 
fonduri private. Acest lucru poate fi 
realizat fie prin vânzarea către un 
cumpărător din sectorul privat sau prin 
fuzionarea cu acesta, fie prin ajustarea 
pentru depreciere a pasivelor instituției, fie 

(29) Cu toate acestea, înainte de luarea 
unei decizii privind continuarea activității 
instituției, ar trebui întotdeauna analizată 
opțiunea lichidării instituției insolvabile 
prin intermediul procedurii obișnuite de 
insolvență. Activitatea unei instituții 
insolvabile poate fi menținută în scopul 
asigurării stabilității financiare și prin 
utilizarea de fonduri private. Acest lucru 
poate fi realizat fie prin vânzarea către un 
cumpărător din sectorul privat sau prin 
fuzionarea cu acesta, fie prin ajustarea 
pentru depreciere a pasivelor instituției, fie 
prin conversia datoriilor în capitaluri 
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prin conversia datoriilor în capitaluri 
proprii, în vederea efectuării unei 
recapitalizări.

proprii, în vederea efectuării unei 
recapitalizări.

Or. en

Amendamentul 53
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Criza economică actuală a fost 
cauzată, în mare parte, de industria 
financiară, în cadrul căreia mulți actori 
au devenit prea mari pentru a se prăbuși 
și au trebuit să fie salvați cu fonduri 
publice. În contrast cu orice logică a 
economiei de piață, pierderile au fost 
socializate, iar profiturile privatizate. 
Rolul-cheie al instituțiilor financiare este 
de a direcționa economiile spre investiții 
productive, iar sectorul financiar ar trebui 
redus la funcțiile sale de bază. Așadar, 
instituțiile care au ajuns la o dimensiune 
și la un nivel de interconexiune care ar 
putea reprezenta o amenințare sistemică 
pentru funcționarea economiei fiecărui 
stat membru sau a Uniunii Europene în 
ansamblu ar trebui să facă obiectul 
procedurii de rezoluție prin aplicarea 
instrumentelor corespunzătoare, întrucât 
acest lucru ar genera, pe termen lung, o 
creștere economică mai echilibrată și mai 
durabilă.

Or. en

Amendamentul 54
Helmut Scholz
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Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Limitările drepturilor acționarilor și 
ale creditorilor ar trebui să se conformeze 
prevederilor de la articolul 52 din Carta 
drepturilor fundamentale. Prin urmare, 
instrumentele de rezoluție ar trebui să se 
aplice doar acelor instituții care se 
confruntă cu dificultăți majore sau sunt 
susceptibile de a intra în faliment și numai 
atunci când acest lucru este necesar pentru 
atingerea obiectivului de stabilitate 
financiară, în interesul general. Mai exact, 
instrumentele de rezoluție ar trebui 
aplicate atunci când instituția nu poate fi 
lichidată în conformitate prin procedura 
obișnuită de insolvență fără ca acest lucru 
să amenințe să destabilizeze sistemul 
financiar, iar aceste măsuri sunt necesare 
pentru a asigura transferul rapid și 
menținerea funcțiilor de importanță 
sistemică și atunci când nu există nicio 
perspectivă rezonabilă de găsire a unei 
soluții alternative provenind din sectorul 
privat, cum ar fi majorarea capitalului de 
către acționarii existenți sau de către o 
terță parte, până la un nivel care să fie 
suficient pentru redresarea deplină a 
instituției.

(31) Instrumentele de rezoluție ar trebui să 
se aplice acelor instituții care se confruntă 
cu dificultăți majore sau sunt susceptibile 
de a intra în faliment sau instituțiilor care 
au ajuns la o dimensiune critică și numai 
atunci când acest lucru este necesar pentru 
atingerea obiectivului de stabilitate 
financiară și de creștere economică 
durabilă și echilibrată, în interesul 
general.

Or. en

Amendamentul 55
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Atingerile aduse drepturilor de 
proprietate nu ar trebui să fie 
disproporționate. În consecință, acționarii 

(32) Atingerile aduse drepturilor de 
proprietate nu ar trebui să fie 
disproporționate și ar trebui să fie 



PE522.894v01-00 8/18 AM\1008615RO.doc

RO

și creditorii afectați nu ar trebui să suporte 
pierderi mai mari decât cele pe care le-ar fi 
suportat în cazul în care instituția ar fi fost 
lichidată la momentul luării deciziei de 
declanșare a procedurii de rezoluție. În caz 
de transfer parțial al activelor unei instituții 
aflate în rezoluție către un cumpărător 
privat sau către o bancă-punte, partea 
reziduală a instituției aflate în rezoluție ar 
trebui lichidată pe baza procedurilor 
obișnuite de insolvență. Pentru a proteja 
acționarii existenți și creditorii instituției în 
procedurile de lichidare, aceștia ar trebui să 
aibă dreptul de a primi, ca plată a 
creanțelor, cel puțin sumele pe care se 
estimează că le-ar fi recuperat în cazul în 
care întreaga instituție ar fi fost lichidată 
printr-o procedură obișnuită de insolvență.

întotdeauna în concordanță cu protecția 
interesului public general. În consecință, 
acționarii și creditorii afectați nu ar trebui 
să suporte pierderi mai mari decât cele pe 
care le-ar fi suportat în cazul în care 
instituția ar fi fost lichidată la momentul 
luării deciziei de declanșare a procedurii de 
rezoluție. În caz de transfer parțial al 
activelor unei instituții aflate în rezoluție 
către un cumpărător privat sau către o 
bancă-punte, partea reziduală a instituției 
aflate în rezoluție ar trebui lichidată pe 
baza procedurilor obișnuite de insolvență. 
Pentru a proteja acționarii existenți și 
creditorii instituției în procedurile de 
lichidare, aceștia ar trebui să aibă dreptul 
de a primi, ca plată a creanțelor, cel puțin 
sumele pe care se estimează că le-ar fi 
recuperat în cazul în care întreaga instituție 
ar fi fost lichidată printr-o procedură 
obișnuită de insolvență.

Or. en

Amendamentul 56
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Comisia ar trebui să prevadă cadrul 
pentru măsurile de rezoluție care urmează a 
fi luate în funcție de circumstanțele cazului 
și ar trebui să aibă posibilitatea de a 
desemna, spre utilizare, toate instrumentele 
de rezoluție necesare. În acest cadru clar și 
precis, Comitetul ar trebui să decidă cu 
privire la schema de rezoluție detaliată. 
Instrumentele de rezoluție relevante ar 
trebui să includă instrumentul de vânzare a 
activității, instrumentul băncii-punte, 
instrumentul de recapitalizare internă și 
instrumentul de separare a activelor, care 
sunt, de asemenea, prevăzute de 

(36) Comisia, bazându-se pe proiecte de 
planuri de rezoluție pregătite de Comitet,
ar trebui să prevadă cadrul pentru măsurile 
de rezoluție care urmează a fi luate în 
funcție de circumstanțele cazului și ar 
trebui să aibă posibilitatea de a desemna, 
spre utilizare, toate instrumentele de 
rezoluție necesare. În acest cadru clar și 
precis, Comitetul ar trebui să decidă cu 
privire la schema de rezoluție rapidă, 
eficace și detaliată. Instrumentele de 
rezoluție relevante ar trebui să includă 
instrumentul de vânzare a activității, 
instrumentul băncii-punte, instrumentul de 
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Directiva [ ]. Cadrul ar trebui, de 
asemenea, să prevadă posibilitatea de a se 
evalua dacă sunt îndeplinite condițiile de 
ajustare pentru depreciere și conversie a 
instrumentelor de capital.

recapitalizare internă și instrumentul de 
separare a activelor, care sunt, de 
asemenea, prevăzute de Directiva [ ]. 
Cadrul ar trebui, de asemenea, să prevadă 
posibilitatea de a se evalua dacă sunt 
îndeplinite condițiile de ajustare pentru 
depreciere și conversie a instrumentelor de 
capital.

Or. fr

Amendamentul 57
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Un regim de rezoluție eficace ar trebui 
să reducă la minimum acele costuri ale 
rezoluției unei instituții aflate în criză care 
sunt suportate de contribuabili. El ar trebui 
de asemenea să garanteze o rezoluție a 
marilor instituții de importanță sistemică 
care să nu pună în pericol stabilitatea 
financiară. Instrumentul de recapitalizare 
internă atinge acest obiectiv prin garantarea 
faptului că acționarii și creditorii entității 
participă la pierderi și suportă aceste 
costuri în mod corespunzător. În acest 
scop, conform recomandării Consiliului 
pentru Stabilitate Financiară, competențele 
statutare privind ajustarea pentru 
depreciere a datoriilor ar trebui incluse 
într-un cadru pentru rezoluție, ca o opțiune 
suplimentară coroborată cu alte 
instrumente de rezoluție.

(39) Un regim de rezoluție rapid și eficace 
ar trebui să reducă la minimum acele 
costuri ale rezoluției unei instituții aflate în 
criză care sunt suportate de contribuabili. 
El ar trebui, de asemenea, să garanteze o 
rezoluție a marilor instituții de importanță 
sistemică care să nu pună în pericol 
stabilitatea financiară. Instrumentul de 
recapitalizare internă atinge acest obiectiv 
prin garantarea faptului că acționarii și 
creditorii entității participă la pierderi și 
suportă aceste costuri în mod 
corespunzător. În acest scop, conform 
recomandării Consiliului pentru Stabilitate 
Financiară, competențele statutare privind 
ajustarea pentru depreciere a datoriilor ar 
trebui incluse într-un cadru pentru 
rezoluție, ca o opțiune suplimentară 
coroborată cu alte instrumente de rezoluție.

Or. fr

Amendamentul 58
Helmut Scholz
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Planul de rezoluție prevede măsurile de 
rezoluție pe care Comisia și Comitetul ar 
putea să le întreprindă atunci când una 
dintre entitățile menționate la articolul 2 
sau un grup îndeplinește condițiile de 
declanșare a procedurii de rezoluție. Planul 
de rezoluție ia în considerare o serie de 
scenarii, printre care și posibilitatea ca 
situația de criză să se datoreze unor 
circumstanțe specifice sau să survină pe 
fondul unei instabilități financiare extinse 
sau al unor evenimente sistemice. Planul de 
rezoluție nu presupune niciun fel de sprijin 
financiar public extraordinar în afară de 
utilizarea fondului instituit în conformitate 
cu prezentul regulament.

(4) Planul de rezoluție prevede măsurile de 
rezoluție pe care Comisia și Comitetul ar 
putea să le întreprindă atunci când una 
dintre entitățile menționate la articolul 2 
sau un grup îndeplinește condițiile de 
declanșare a procedurii de rezoluție. Planul 
de rezoluție ia în considerare o serie de 
scenarii, printre care și posibilitatea ca 
situația de criză să fie determinată de
circumstanțe specifice sau să survină pe 
fondul unei instabilități financiare extinse 
sau al unor evenimente sistemice. Planul de 
rezoluție nu presupune niciun fel de sprijin 
financiar public extraordinar în afară de 
utilizarea fondului instituit în conformitate 
cu prezentul regulament. În cazul în care 
acest lucru nu poate fi garantat deoarece 
entitatea a ajuns sau poate ajunge la o 
dimensiune critică, Comitetul se asigură 
că entitatea își adaptează strategia de 
afaceri în consecință, astfel încât, în caz 
de dificultate majoră sau de criză, să se 
poată asigura o rezoluție ordonată.

Or. en

Amendamentul 59
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când elaborează un plan de 
rezoluție pentru entitățile menționate la 
articolul 2, Comitetul determină în ce 
măsură o astfel de entitate poate face 
obiectul procedurii de rezoluție în 
conformitate cu prezentul regulament. Se 
consideră că o entitate poate face obiectul 

(2) Atunci când elaborează un plan de 
rezoluție pentru entitățile menționate la 
articolul 2, Comitetul determină în ce 
măsură o astfel de entitate poate face 
obiectul procedurii de rezoluție în 
conformitate cu prezentul regulament. Se 
consideră că o entitate poate face obiectul 
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rezoluției în cazul în care este fezabil și 
credibil ca autoritatea de rezoluție să 
lichideze respectiva entitate în cadrul 
procedurii obișnuite de insolvență sau să îi 
aplice procedura de rezoluție cu ajutorul
diferitelor instrumente și competențe de 
rezoluție fără ca acest lucru să aibă 
consecințe negative semnificative, cum ar 
fi o situație de instabilitate financiară 
generalizată sau un eveniment sistemic, 
asupra sistemelor financiare din statul 
membru în care este situată entitatea sau 
din alte state membre ori din Uniune și în 
vederea asigurării continuității funcțiilor 
critice realizate de către entitate.

rezoluției în cazul în care este fezabil și 
credibil ca autoritatea de rezoluție să 
lichideze respectiva entitate în cadrul 
procedurii obișnuite de insolvență sau să îi 
aplice procedura de rezoluție cu ajutorul 
diferitelor instrumente și competențe de 
rezoluție fără ca acest lucru să aibă 
consecințe negative semnificative, cum ar 
fi o situație de instabilitate financiară 
generalizată sau un eveniment sistemic, 
asupra sistemelor financiare din statul 
membru în care este situată entitatea sau 
din alte state membre ori din Uniune și în 
vederea asigurării continuității funcțiilor 
critice realizate de către entitate. Entitățile 
care au ajuns la o dimensiune critică și 
despre care se consideră că nu pot face 
obiectul procedurii de rezoluție cu 
instrumentele existente menționate la 
articolul 19 sunt restructurate în 
consecință. În acest caz, drepturile de 
proprietate sunt subordonate interesului 
public general.

Or. en

Amendamentul 60
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) asigurarea continuității funcțiilor 
critice;

(a) asigurarea continuității funcțiilor 
bancare de bază;

Or. en

Amendamentul 61
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) contribuirea la creșterea economică 
durabilă și echilibrată;

Or. en

Justificare

Băncile care sunt prea mari ca să se prăbușească pot crește volatilitatea economică pe timp 
de criză. Așadar, dezavantajele băncilor care au ajuns la o dimensiune critică sunt mai mari 
decât beneficiile lor economice.

Amendamentul 62
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când urmăresc obiectivele 
menționate anterior, Comisia și Comitetul 
depun eforturi pentru a evita distrugerea 
inutilă de valori și a reduce la minimum 
costul rezoluției.

Atunci când urmăresc obiectivele 
menționate anterior, Comisia și Comitetul 
depun eforturi pentru a reduce la minimum 
costul rezoluției și pentru a acționa mai 
mult în interes general decât în interesul 
acționarilor și al creditorilor.

Or. en

Amendamentul 63
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care sunt îndeplinite toate
condițiile stabilite la alineatul (2), 
Comitetul recomandă Comisiei ca entitatea 
să fie supusă procedurii de rezoluție. 
Recomandarea cuprinde cel puțin 

(5) În cazul în care este îndeplinită una 
dintre condițiile stabilite la alineatul (2), 
Comitetul recomandă Comisiei ca entitatea 
să fie supusă procedurii de rezoluție. 
Recomandarea cuprinde cel puțin 
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următoarele elemente: următoarele elemente:

Or. en

Amendamentul 64
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul alineatului (1), se consideră că 
o entitate menționată la articolul 2 sau un 
grup nu mai sunt viabile numai dacă sunt 
îndeplinite simultan următoarele două
condiții:

(2) În sensul alineatului (1), se consideră că 
o entitate menționată la articolul 2 sau un 
grup nu mai sunt viabile dacă este 
îndeplinită una dintre următoarele 
condiții:

Or. en

Amendamentul 65
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comitetul răspunde oral sau în scris la 
întrebările adresate de Parlamentul 
European sau de Consiliu, în conformitate 
cu propriile sale proceduri, în prezența 
reprezentanților oricărui stat membru 
participant care nu a adoptat moneda euro.

(6) Comitetul răspunde oral sau în scris la 
întrebările adresate de Parlamentul 
European sau de Consiliu, în conformitate 
cu propriile sale proceduri, în prezența 
reprezentanților oricărui stat membru 
participant care nu a adoptat moneda euro. 
Comitetul oferă, într-un termen rezonabil, 
un răspuns la întrebările care îi sunt 
adresate.

Or. fr

Amendamentul 66
Andrew Duff
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Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) La cerere, directorul executiv poartă 
discuții confidențiale neconsemnate în 
scris, în spatele ușilor închise, cu 
președintele și vicepreședinții comisiei 
competente a Parlamentului European, în 
cazul în care discuțiile respective sunt 
necesare pentru exercitarea competențelor 
Parlamentului European în temeiul 
tratatului. Se încheie un acord între 
Parlamentul European și Comitet cu privire 
la modalitățile detaliate de organizare a 
discuțiilor respective, în vederea asigurării 
deplinei confidențialități, în conformitate 
cu obligațiile de confidențialitate impuse 
BCE în calitate de autoritate competentă în 
temeiul dreptului relevant al Uniunii.

(7) La cerere, directorul executiv poartă 
discuții confidențiale neconsemnate în 
scris, în spatele ușilor închise, cu 
președintele și coordonatorii comisiei 
competente a Parlamentului European, în 
cazul în care discuțiile respective sunt 
necesare pentru exercitarea competențelor 
Parlamentului European în temeiul 
tratatului. Se încheie un acord între 
Parlamentul European și Comitet cu privire 
la modalitățile detaliate de organizare a 
discuțiilor respective, în vederea asigurării 
deplinei confidențialități, în conformitate 
cu obligațiile de confidențialitate impuse 
BCE în calitate de autoritate competentă în 
temeiul dreptului relevant al Uniunii.

Or. en

Amendamentul 67
Andrew Duff

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comitetul înaintează raportul său 
anual parlamentelor naționale ale statelor 
participante. Parlamentele naționale pot 
furniza Comitetului avize motivate cu 
privire la raportul anual.

Or. en

Amendamentul 68
Andrew Duff



AM\1008615RO.doc 15/18 PE522.894v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reuniunile Comitetului în sesiune 
executivă sunt convocate de directorul 
executiv din proprie inițiativă sau la 
cererea a doi membri și sunt prezidate de 
directorul executiv. Comitetul poate să 
invite observatori la sesiunile sale 
executive, pe o bază ad-hoc.

Comitetul poate să invite observatori la 
sesiunile sale executive, pe o bază ad-hoc.

Or. en

Amendamentul 69
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Directorul executiv și directorul 
executiv adjunct sunt numiți pe baza 
meritelor, a aptitudinilor, a cunoștințelor 
lor cu privire la aspecte bancare și 
financiare, precum și a experienței 
relevante în domeniul supravegherii și al 
reglementării financiare.

(4) Directorul executiv și directorul 
executiv adjunct sunt numiți pe baza 
meritelor, a aptitudinilor, a cunoștințelor 
lor cu privire la aspecte bancare și 
financiare, precum și a experienței 
relevante în domeniul supravegherii și al 
reglementării financiare. Denumirile 
trebuie să se bazeze, de asemenea, în 
măsura posibilului, pe principiul egalității
între bărbați și femei.

Or. fr

Amendamentul 70
Andrew Duff

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) După audierea Comitetului, reunit în 
sesiune plenară, Comisia propune 
Consiliului o listă de candidați pentru 
numirea directorului executiv și a 
directorului executiv adjunct. Consiliul 
numește directorul executiv și directorul 
executiv adjunct, după audierea
Parlamentului European.

(5) După audierea Comitetului, reunit în 
sesiune plenară, Comisia propune 
Consiliului o listă de candidați pentru 
numirea directorului executiv și a 
directorului executiv adjunct. Consiliul 
numește directorul executiv și directorul 
executiv adjunct, după obținerea acordului
Parlamentului European.

Or. en

Amendamentul 71
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) După audierea Comitetului, reunit în 
sesiune plenară, Comisia propune 
Consiliului o listă de candidați pentru 
numirea directorului executiv și a 
directorului executiv adjunct. . Consiliul 
numește directorul executiv și directorul 
executiv adjunct, după audierea
Parlamentului European.

(5) După audierea Comitetului, reunit în 
sesiune plenară, Comisia propune 
Consiliului și Parlamentului European o 
listă de candidați pentru numirea 
directorului executiv și a directorului 
executiv adjunct. Consiliul numește 
directorul executiv și directorul executiv 
adjunct, după aprobarea Parlamentului 
European.

Or. fr

Amendamentul 72
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) După audierea Comitetului, reunit în 
sesiune plenară, Comisia propune 
Consiliului o listă de candidați pentru 
numirea directorului executiv și a 

(5) După audierea Comitetului, reunit în 
sesiune plenară, Comisia propune 
Consiliului și Parlamentului European o 
listă de candidați pentru numirea 
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directorului executiv adjunct. Consiliul 
numește directorul executiv și directorul 
executiv adjunct, după audierea
Parlamentului European.

directorului executiv și a directorului 
executiv adjunct. Consiliul numește 
directorul executiv și directorul executiv 
adjunct, după obținerea acordului
Parlamentului European.

Or. en

Amendamentul 73
Andrew Duff

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În cazul în care directorul executiv sau 
directorul executiv adjunct nu mai 
întrunesc condițiile necesare pentru 
îndeplinirea îndatoririlor lor sau în cazul în 
care au comis o abatere gravă, Consiliul 
poate, la propunerea Comisiei și după 
audierea Parlamentului European, să îl 
demită pe directorul executiv sau pe 
directorul executiv adjunct.

(8) În cazul în care directorul executiv sau 
directorul executiv adjunct nu mai 
întrunește condițiile necesare pentru 
îndeplinirea îndatoririlor sale sau în cazul 
în care a comis o abatere gravă, Consiliul 
poate, la propunerea Comisiei și după 
obținerea acordului Parlamentului 
European, să îl demită pe directorul 
executiv sau pe directorul executiv adjunct.

Or. en

Amendamentul 74
Andrew Duff

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Nici statele membre, nici orice alt 
organism public sau privat nu încearcă să 
îi influențeze pe directorul executiv și pe 
directorul executiv adjunct în îndeplinirea 
sarcinilor care le revin.

eliminat

Or. en



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

RO

Amendamentul 75
Andrew Duff

Propunere de regulament
Articolul 69 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 69a
Sprijin fiscal

În termen de cinci ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, se 
creează un mecanism comun al Uniunii 
de acordare de împrumuturi pentru a 
conferi Mecanismului european de 
stabilitate funcția de sprijin fiscal pentru 
fond. Această măsură se consideră parte 
din procedura de revizuire a 
mecanismului unic de rezoluție prevăzut 
la articolul 83.

Or. en


