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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

It-tisħiħ tal-Unjoni ekonomika u monetarja permezz tal-ħolqien ta' unjoni bankarja tal-pajjiżi 
taż-żona tal-euro jikkostitwixxi pass indispensabbli tal-integrazzjoni Ewropea li għandu 
jitwettaq biex jistabbilixxi u jimmoralizza s-suq intern tas-servizzi finanzjarji, jirristabbilixxi 
l-fiduċja taċ-ċittadini u tas-swieq u jipprovdi rimedju għall-frammentazzjoni tas-swieq 
finanzjarji li żdiedet matul il-kriżi ekonomika. 

Ir-rapporteur għal opinjoni hija inkarigata mill-qafas istituzzjonali tat-tieni pilastru tal-Unjoni 
bankarja mgħammar b'mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni uniku u fond ta' riżoluzzjoni uniku. Dan 
il-mekkaniżmu, li jikkumplimenta l-mekkaniżmu ta' superviżjoni uniku li kien ġie propost 
mill-Kummissjoni f'Settembru 2012, se jiċċentralizza l-kompetenzi u r-riżorsi ewlenin tal-
ġestjoni tal-kriżijiet bankarji fiż-żona tal-euro u se jwassal għal mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni 
integrat fil-livell Ewropew. Se jkollu bħala pern il-Kunsill ta' Riżoluzzjoni Unika (CRU), l-
awtoritajiet nazzjonali ta' riżoluzzjoni tal-Istati Membri parteċipanti u l-Kummissjoni 
Ewropea, u dan iqajjem dubji ta' natura istituzzjonali ferm importanti li għandhom jinġiebu 
quddiem il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, u li se jintbagħtu lill-Membri kollha tal-
Parlament Ewropew.  

Madankollu, ir-rapporteur tixtieq tfakkar fil-punt 6. tar-riżoluzzjoni mressqa mill-Kumitat 
għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji dwar is-suġġett "Lejn Unjoni Bankarja", li ġiet 
ivvutata fis-seduta plenarja fi Strasburgu f'Settembru 2012, li tenfasizza "li kwalunkwe bidla 
maġġuri fis-superviżjoni, inkluż ċaqliq lejn istituzzjonijiet oħra, jeħtieġ li tkun akumpanjata 
minn żieda ekwivalenti fit-trasparenza u r-responsabbiltà ta’ tali istituzzjonijiet lejn il-
Parlament Ewropew, li jeħtieġ li jkollu drittijiet sħaħ li jagħmel mistoqsijiet u setgħat sħaħ 
rigward proċeduri ta’ ħatra u proċeduri baġitarji". 

Ir-rapporteur tapprova l-objettiv aħħari li l-governanza tal-Unjoni bankarja - u għalhekk tal-
mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni uniku u tal-fond ta' riżoluzzjoni uniku - titqiegħed fi ħdan il-
qafas istituzzjonali tal-Unjoni, u tqis li fil-fatt għandhom jingħelbu d-differenzi attwali bejn il-
politiki nazzjonli u l-politiki Ewropej. F'dan ir-rigward, hija tqis li jeħtieġ li tittejjeb il-
proposta b'rabta ma' tliet punti ewlenin li se jkunu s-suġġett tal-emendi tagħha: 

 Rieżami tal-istruttura tal-Parti III b'rabta mal-qafas istituzzjonali, prinċipalment billi 
jingħaqdu t-Titoli I u IV. 

 Tisħiħ tal-kontroll parlamentari fuq l-eżerċizzju tas-setgħat ta' riżoluzzjoni tal-CRU.

 Konsolidazzjoni tar-reponsabilità demokratika ta' din l-aġenzija ġdida tal-Unjoni 
Ewropea quddiem il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali tal-Istati Membri 
parteċipanti. 

Il-bażi legali għal din il-proposta hija l-Artikolu 114 TFEU, li jippermetti l-adozzjoni tal-
miżuri għall-approssimazzjoni tad-dispożizzjonijiet nazzjonali li bħala għan għandhom l-
istabbiliment u l-funzjonament tas-suq intern. Hija tipproponi fl-emendi tagħha kontroll 
parlamentari msaħħaħ fuq l-eżerċizzju tas-setgħat ta' riżoluzzjoni tal-CRU, permezz ta' 
proċeduri ta' approvazzjoni tal-Parlament Ewropew matul il-ħatra tad-direttur eżekuttiv u tal-
viċi direttur eżekuttiv tal-CRU, u ta' skambji perjodiċi mal-Parlament Ewropew, flimkien 
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mal-kumitat kompetenti tiegħu jew inkella flimkien mal-president u l-viċi presidenti tal-
kumitat kompetenti. 

Ir-rapporteur tixtieq ukoll li, bi qbil mas-setgħat konferiti mill-Protokoll Nru.1 anness mat-
TFUE u l-Artikoli 69, 70, 71 u 352 tat-TFUE, jiġu applikati s-setgħat tal-parlamenti 
nazzjonali tal-Istati Membri parteċipanti fil-mekkanimżu ta' riżoluzzjoni uniku. Dan huwa 
sabiex tiġi garantita t-trażmissjoni tal-programm ta' ħidma annwali tal-CRU lill-parlamenti 
nazzjonali tal-Istati Membri parteċipanti, biex dawn ikollhom il-possibilità li mbagħad 
jindirizzawlu l-osservazzjonijiet motivati tagħhom dwar dan il-programm, kif ukoll biex tiġi 
garantita t-trażmissjoni tal-kontijiet tal-CRU għas-sena finanzjarja preċedenti.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 
Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Huwa essenzjali li jkun hemm suq
intern integrat aħjar għas-servizzi bankarji 
sabiex fl-Unjoni jitrawwem l-irkupru 
ekonomiku. Madankollu, il-kriżi 
finanzjarja u ekonomika attwali wriet li l-
funzjonament tas-suq intern f’dan il-qasam 
huwa mhedded u li hemm riskju li dejjem 
qed jiżdied ta' frammentazzjoni finanzjarja. 
Is-swieq interbankarji saru inqas likwidi u 
l-attivitajiet bankarji transfruntiera qegħdin 
jonqsu minħabba l-biża’ ta’ kontaġju, in-
nuqqas ta’ fiduċja f’sistemi bankarji 
nazzjonali oħra u fl-abbiltà tal-Istati 
Membri li jappoġġaw il-banek.

(1) Huwa essenzjali li jkun hemm suq 
intern integrat aħjar għas-servizzi bankarji 
sabiex fl-Unjoni jitrawwem l-irkupru 
ekonomiku. Madankollu, il-kriżi 
finanzjarja u ekonomika attwali wriet li l-
funzjonament tas-suq intern f’dan il-qasam 
huwa mhedded u li hemm riskju li dejjem 
qed jiżdied ta' frammentazzjoni finanzjarja. 
Is-swieq interbankarji saru inqas likwidi u 
l-attivitajiet bankarji transfruntiera qegħdin 
jonqsu minħabba l-biża’ ta’ kontaġju, in-
nuqqas ta’ fiduċja f’sistemi bankarji 
nazzjonali oħra u fl-abbiltà tal-Istati 
Membri li jappoġġaw il-banek.  Dan 
jikkostitwixxi tħassib reali f'suq uniku 
fejn l-istituzzjonijiet bankarji jibbenefikaw 
minn passaport Ewropew u filwaqt li l-
parti l-kbira fosthom huma preżenti 
f'bosta Stati Membri.

Or. fr
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-iżgurar ta' deċiżjonijiet ta' 
riżoluzzjoni uniformi effettivi għall-banek 
f'diffikultà fl-Unjoni, inkluż dwar l-użu ta’ 
finanzjament miġbur fil-livell tal-Unjoni, 
huwa essenzjali għat-tlestija tas-suq intern 
fis-servizzi finanzjarji. Fis-suq intern, il-
falliment tal-banek fi Stat Membru wieħed 
jista' jaffettwa l-istabbiltà tas-swieq 
finanzjarji tal-Unjoni kollha kemm hi. L-
iżgurar ta' regoli effettivi u uniformi dwar 
ir-riżoluzzjoni u kundizzjonijiet indaqs 
għall-finanzjament tar-riżoluzzjoni fl-Istati 
Membri kollha huwa fl-aħjar interess mhux 
biss tal-Istati Membri fejn joperaw il-
banek, iżda wkoll tal-Istati Membri kollha 
inġenerali bħala mezz sabiex tiġi 
preservata l-kompetizzjoni u biex jitjieb il-
funzjonament tas-suq intern. Is-sistemi 
bankarji fis-suq intern huma interkonnessi 
ħafna, il-gruppi bankarji huma 
internazzjonali u l-banek għandhom 
perċentwali kbir ta’ assi barranin. Fin-
nuqqas ta’ Mekkaniżmu Uniku ta' 
Riżoluzzjoni, il-kriżijiet bankarji fl-Istati 
Membri li qed jieħdu sehem fil-
Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU) 
jkollhom impatt sistemiku negattiv aktar 
b’saħħtu anki fi Stati Membri mhux 
parteċipanti. L-istabbiliment tal-
Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni se jżid 
l-istabbiltà tal-banek tal-Istati Membri 
parteċipanti u jevita li l-kriżijiet jinxterdu 
fl-Istati Membri mhux parteċipanti u 
għalhekk se jiffaċilita il-funzjonament tas-
suq intern kollu.

(7) L-iżgurar ta' deċiżjonijiet ta' 
riżoluzzjoni omoġenji u koerenti permezz 
ta' proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet 
unifikat li jippermetti kapaċità ta' 
intervenzjoni veloċi għall-banek f'diffikultà 
fl-Unjoni, inkluż dwar l-użu ta’ 
finanzjament miġbur fil-livell tal-Unjoni, 
huwa essenzjali għat-tlestija tas-suq intern 
fis-servizzi finanzjarji. Fis-suq intern, il-
falliment tal-banek fi Stat Membru wieħed 
jista' jaffettwa l-istabbiltà tas-swieq 
finanzjarji tal-Unjoni kollha kemm hi. L-
iżgurar ta' regoli effettivi, uniformi u 
koerenti dwar ir-riżoluzzjoni u 
kundizzjonijiet indaqs għall-finanzjament 
tar-riżoluzzjoni fl-Istati Membri kollha 
huwa fl-aħjar interess mhux biss tal-Istati 
Membri fejn joperaw il-banek, iżda wkoll 
tal-Istati Membri kollha inġenerali bħala 
mezz sabiex tiġi preservata l-kompetizzjoni 
u biex jitjieb il-funzjonament tas-suq 
intern. Is-sistemi bankarji fis-suq intern 
huma interkonnessi ħafna, il-gruppi 
bankarji huma internazzjonali u l-banek 
għandhom perċentwali kbir ta’ assi 
barranin. Fin-nuqqas ta’ Mekkaniżmu 
Uniku ta' Riżoluzzjoni, il-kriżijiet bankarji 
fl-Istati Membri li qed jieħdu sehem fil-
Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU) 
jkollhom impatt sistemiku negattiv aktar 
b’saħħtu anki fi Stati Membri mhux 
parteċipanti. L-istabbiliment tal-
Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni se jżid 
l-istabbiltà tal-banek tal-Istati Membri 
parteċipanti u jevita li l-kriżijiet jinxterdu 
fl-Istati Membri mhux parteċipanti u 
għalhekk se jiffaċilita il-funzjonament tas-
suq intern kollu.

Or. fr
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kondiviżjoni tar-responsabilitajiet tar-
riżoluzzjoni bejn il-livell nazzjonali u dak 
tal-Unjoni għandha tiġi allinjata mal-
kondiviżjoni tar-responsabbiltajiet ta' 
superviżjoni bejn dawk il-livelli. Sakemm 
is-superviżjoni tibqa’ nazzjonali fi Stat 
Membru, dak l-Istat Membru għandu jibqa’ 
responsabbli għall-konsegwenzi finanzjarji 
ta’ falliment ta’ bank. Il-Mekkaniżmu 
Uniku ta' Riżoluzzjoni għalhekk għandu 
jkun estiż biss għall-banek u l-
istituzzjonijiet finanzjarji stabbiliti fl-Istati 
Membri parteċipanti fil-MSU u soġġetti 
għas-superviżjoni tal-BĊE fil-qafas tal-
MSU. Il-banek stabbiliti fl-Istati Membri 
mhux parteċipanti fl-MSU ma għandhomx 
ikunu soġġetti għall-Mekkaniżmu Uniku ta' 
Riżoluzzjoni. Jekk tali Stati Membri isiru 
soġġetti għall-Mekkaniżmu Uniku ta' 
Riżoluzzjoni, dan joħloq l-inċentivi żbaljati 
għalihom. B’mod partikolari, is-superviżuri 
f’dawn l-Istati Membri jistgħu jsiru aktar 
klementi lejn il-banek fil-ġuriżdizzjonijiet 
tagħhom peress li ma jkollhomx iġorru r-
riskju finanzjarju sħiħ tal-fallimenti 
tagħhom. Għalhekk, biex ikun żgurat 
paralleliżmu mal-MSU, il-Mekkaniżmu 
Uniku ta' Riżoluzzjoni għandu japplika 
għall-Istati Membri parteċipanti fl-MSU. 
Meta l-Istati Membri jingħaqdu mal-MSU, 
dawn għandhom awtomatikament isiru 
soġġetti għall-Mekkaniżmu Uniku ta' 
Riżoluzzjoni wkoll. Fl-aħħar mill-aħħar, il-
Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni huwa 
mistenni li jiġi estiż għas-suq intern kollu 
kemm hu.

(10) Ikun tajjeb li l-kondiviżjoni tar-
responsabilitajiet tar-riżoluzzjoni bejn il-
livell nazzjonali u dak tal-Unjoni tiġi 
allinjata mal-kondiviżjoni tar-
responsabbiltajiet ta' superviżjoni bejn 
dawk il-livelli. Sakemm is-superviżjoni 
tibqa’ nazzjonali fi Stat Membru, dak l-
Istat Membru għandu wkoll jibqa’ 
responsabbli għall-konsegwenzi finanzjarji 
ta’ falliment ta’ bank. Il-Mekkaniżmu 
Uniku ta' Riżoluzzjoni għalhekk għandu 
jkun estiż biss għall-banek u l-
istituzzjonijiet finanzjarji stabbiliti fl-Istati 
Membri parteċipanti fil-MSU u soġġetti 
għas-superviżjoni tal-BĊE fil-qafas tal-
MSU. Il-banek stabbiliti fl-Istati Membri 
mhux parteċipanti fl-MSU ma għandhomx 
ikunu soġġetti għall-Mekkaniżmu Uniku ta' 
Riżoluzzjoni. Jekk tali Stati Membri isiru 
soġġetti għall-Mekkaniżmu Uniku ta' 
Riżoluzzjoni, dan joħloq l-inċentivi żbaljati 
għalihom. B’mod partikolari, is-superviżuri 
f’dawn l-Istati Membri jistgħu jsiru aktar 
klementi lejn il-banek fil-ġuriżdizzjonijiet 
tagħhom peress li ma jkollhomx iġorru r-
riskju finanzjarju sħiħ tal-fallimenti 
tagħhom. Għalhekk, biex ikun żgurat 
paralleliżmu mal-MSU, il-Mekkaniżmu 
Uniku ta' Riżoluzzjoni għandu japplika 
għall-Istati Membri parteċipanti fl-MSU. 
Meta l-Istati Membri jingħaqdu mal-MSU, 
dawn għandhom awtomatikament isiru 
soġġetti għall-Mekkaniżmu Uniku ta' 
Riżoluzzjoni wkoll. Fl-aħħar mill-aħħar, il-
Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni 
għandu jiġi estiż għas-suq intern kollu 
kemm hu.

Or. fr



PA\1004903MT.doc 7/27 PE519.819v01-00

MT

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex jiġi żgurat proċess ta’ teħid ta’ 
deċiżjonijiet mingħajr dewmien u effettiv 
fir-riżoluzzjoni, il-Bord għandu jkun 
aġenzija tal-Unjoni speċifika bi struttura
speċifika, li tikkorrispondi għall-kompiti 
speċifiċi tiegħu, u li tkun ibbażata fuq il-
mudell ta’ kull aġenzija oħra tal-Unjoni. Il-
kompożizzjoni tiegħu għandha tiżgura li 
jitqiesu kif dovut l-interessi rilevanti kollha 
involuti fil-proċedimenti ta' riżoluzzjoni. Il-
Bord għandu jopera f'sessjonijiet eżekuttivi 
u plenarji. Fis-sessjoni eżekuttiva tiegħu, 
għandu jkun magħmul minn Direttur 
Eżekuttiv, Viċi-Direttur Eżekutti u 
rappreżentanti tal-Kummissjoni u l-BĊE.
Minħabba l-missjonijiet tal-Bord, id-
Direttur Eżekuttiv u l-Viċi-Direttur 
Eżekuttiv għandhom jinħatru mill-Kunsill 
fuq proposta mill-Kummissjoni u wara li 
jinstema' mill-Parlament Ewropew. Meta 
tkun qed tiddelibera dwar riżoluzzjoni ta' 
bank jew grupp stabbilit fi Stat Membru 
parteċipanti wieħed, is-sessjoni eżekuttiva 
tal-Bord għandha ssejjaħ u tinvolvi wkoll 
fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet il-
membru maħtur mill-Istat Membru 
konċernat li jirrappreżenta lill-awtorità 
nazzjonali ta' riżoluzzjoni tiegħu. Meta 
tiddelibera dwar grupp transfruntiera, il-
membri maħtura kemm mill-Istat Membru 
tad-domiċilju kif ukoll mill-Istati Membri 
ospitanti kollha kkonċernati li 
jirrappreżentaw lill-awtoritajiet nazzjonali 
ta' riżoluzzjoni rilevanti għandhom jissejħu 
wkoll u jkunu involuti fil-proċess tat-teħid 
tad-deċiżjonijiet tas-sessjoni eżekuttiva tal-
Bord. Madankollu, l-awtoritajiet tad-
domiċilju u dawk ospitanti għandu 
jkollhom influwenza bbilanċjata fuq id-

(19) Sabiex jiġi żgurat proċess ta’ teħid ta’ 
deċiżjonijiet mingħajr dewmien u effettiv 
fir-riżoluzzjoni, il-Bord għandu jkun 
aġenzija tal-Unjoni speċifika bi struttura
proprja, li tikkorrispondi għall-kompiti 
speċifiċi tiegħu, u li tkun ibbażata fuq il-
mudell ta’ kull aġenzija oħra tal-Unjoni. Il-
kompożizzjoni tiegħu għandha tiżgura li 
jitqiesu kif dovut l-interessi rilevanti kollha 
involuti fil-proċedimenti ta' riżoluzzjoni. Il-
Bord għandu jopera f'sessjonijiet eżekuttivi 
u plenarji. Fis-sessjoni eżekuttiva tiegħu, 
għandu jkun magħmul minn Direttur 
Eżekuttiv, Viċi-Direttur Eżekutti u 
rappreżentanti tal-Kummissjoni u l-BĊE.
Minħabba l-missjonijiet tal-Bord, id-
Direttur Eżekuttiv u l-Viċi-Direttur 
Eżekuttiv għandhom jinħatru mill-Kunsill 
fuq proposta mill-Kummissjoni u wara
approvazzjoni mill-Parlament Ewropew.
Meta tkun qed tiddelibera dwar 
riżoluzzjoni ta' bank jew grupp stabbilit fi 
Stat Membru parteċipanti wieħed, is-
sessjoni eżekuttiva tal-Bord għandha 
ssejjaħ u tinvolvi wkoll fil-proċess tat-teħid 
ta' deċiżjonijiet il-membru maħtur mill-
Istat Membru konċernat li jirrappreżenta 
lill-awtorità nazzjonali ta' riżoluzzjoni 
tiegħu. Meta tiddelibera dwar grupp 
transfruntiera, il-membri maħtura kemm 
mill-Istat Membru tad-domiċilju kif ukoll 
mill-Istati Membri ospitanti kollha 
kkonċernati li jirrappreżentaw lill-
awtoritajiet nazzjonali ta' riżoluzzjoni 
rilevanti għandhom jissejħu wkoll u jkunu 
involuti fil-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet tas-sessjoni eżekuttiva tal-
Bord. Madankollu, l-awtoritajiet tad-
domiċilju u dawk ospitanti għandu 



PE519.819v01-00 8/27 PA\1004903MT.doc

MT

deċiżjoni, u għalhekk l-awtoritajiet tad-
domiċilju għandu jkollhom vot wieħed 
b’mod konġunt. L-osservaturi, inkluż 
rappreżentant tal-MES u tal-Grupp tal-
Euro, jistgħu wkoll jiġu mistiedna biex 
jattendu l-laqgħat tal-Bord.

jkollhom influwenza bbilanċjata fuq id-
deċiżjoni, u għalhekk l-awtoritajiet tad-
domiċilju għandu jkollhom vot wieħed 
b’mod konġunt. L-osservaturi, inkluż 
rappreżentant tal-MES, tal-Grupp tal-Euro
u tal-Parlament Ewropew, jistgħu wkoll 
jiġu mistiedna biex jattendu l-laqgħat tal-
Bord.

Or. fr

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Il-prinċipju tal-kooperazzjoni leali 
bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 
hu minqux fit-Trattati b'mod speċifiku fl-
Artikolu 13(2) TUE.

Or. fr

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Il-Bord, u l-Kummissjoni, fejn 
rilevanti, għandhom jissostitwixxu l-
awtoritajiet nazzjonali ta' riżoluzzjoni 
maħtura skont id-Direttiva [ ] fir-rigward 
tal-aspetti kollha relatati mal-proċess tat-
teħid tad-deċiżjonijiet tar-riżoluzzjoni. L-
awtoritajiet nazzjonali ta' riżoluzzjoni 
maħtura skont id-Direttiva [ ] għandhom 
ikomplu jwettqu attivitajiet relatati mal-
implimentazzjoni tal-iskemi tar-
riżoluzzjoni adottati mill-Bord. Sabiex jiġu 
żgurati t-trasparenza u l-kontroll 

(21) Il-Bord, u l-Kummissjoni, fejn 
rilevanti, għandhom jissostitwixxu l-
awtoritajiet nazzjonali ta' riżoluzzjoni 
maħtura skont id-Direttiva [ ] fir-rigward 
tal-aspetti kollha relatati mal-proċess tat-
teħid tad-deċiżjonijiet tar-riżoluzzjoni. L-
awtoritajiet nazzjonali ta' riżoluzzjoni 
maħtura skont id-Direttiva [ ] għandhom 
ikomplu jwettqu attivitajiet relatati mal-
implimentazzjoni tal-iskemi tar-
riżoluzzjoni adottati mill-Bord. Sabiex jiġu 
żgurati t-trasparenza u l-kontroll 
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demokratiku, kif ukoll sabiex jiġu 
salvagwardjati d-drittijiet tal-istituzzjonijiet 
tal-Unjoni, il-Bord għandu jagħti 
rendikont lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill għal kull deċiżjoni meħuda fuq il-
bażi ta’ din il-proposta. Għall-istess 
raġunijiet ta’ trasparenza u kontroll 
demokratiku, il-parlamenti nazzjonali 
għandu jkollhom ċerti drittijiet biex jiksbu 
informazzjoni dwar l-attivitajiet tal-Bord 
u biex jidħlu fi djalogu miegħu.

demokratiku, kif ukoll sabiex jiġu 
salvagwardjati d-drittijiet tal-istituzzjonijiet 
tal-Unjoni, il-Bord għandu jagħti rendikont 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill,
bħala istituzzjonijiet li jibbenefikaw minn 
leġittimità demokratika u li 
jirrappreżentaw lill-popli Ewropej u lill-
Istati Membri tal-Unjoni, għal kull 
deċiżjoni meħuda fuq il-bażi ta’ din il-
proposta.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Konsegwentement, filwaqt li "l-BĊE jeħtieġlu jibqa' indipendenti fir-rigward tal-politika 
monetarja, għandu jagħti kont tal-eżerċitar ta' dawn il-kompiti lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill tal-Ministri ▌bħala istituzzjonijiet demokratikament leġitimizzati li jirrappreżentaw 
lill-poplu Ewropew u lill-Istati Membri ▌."

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Għal raġunijiet ta' trasparenza, ta' 
responsabilità u ta' kontroll demokratiku, 
u fir-rigward tal-impatt tal-attivitajiet ta' 
riżoluzzjoni tal-Bord b'rabta mal-interessi 
tal-Unjoni fit-totalità tagħha, kif ukoll 
mal-koerenza u l-integrità tas-suq intern 
fis-settur tas-servizzi finanzjarji, inkluż l-
inċidenzi eventwali tagħhom fuq l-
istrutturi tas-sistemi bankarji nazzjonali fi 
ħdan l-Unjoni, il-parlamenti nazzjonali 
għandu jkollhom id-dritt li jiksbu tagħrif 
dwar l-attivitajiet tal-Bord u li jiddjalogaw 
miegħu.

Or. fr
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 21b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. fr

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-terminu ta' uffiċċju tad-Direttur 
Eżekuttiv, il-Viċi Direttur Eżekuttiv u tal-
membri tal-Bord maħtura mill-
Kummissjoni u l-BĊE ikun ta' ħames snin. 
Suġġett għall-Artikolu 53(6), dak it-
terminu ma jkunx jiġġedded.

2. It-terminu ta' uffiċċju tad-Direttur 
Eżekuttiv, il-Viċi Direttur Eżekuttiv u tal-
membri tal-Bord maħtura mill-
Kummissjoni u l-BĊE ikun ta' ħames snin. 
Suġġett għall-Artikolu 52(6), dak it-
terminu ma jkunx jiġġedded.

Or. fr

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) sessjoni plenarja tal-Bord, li teżerċita l-
kompiti stipulati fl-Artikolu 47;

(a) sessjoni plenarja tal-Bord, li teżerċita l-
kompiti stipulati fl-Artikolu 46;

Or. fr
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) sessjoni eżekuttiva tal-Bord, li teżerċita 
l-kompiti stipulati fl-Artikolu 51

(b) sessjoni eżekuttiva tal-Bord, li teżerċita 
l-kompiti stipulati fl-Artikolu 50

Or. fr

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Direttur Eżekuttiv, li jeżerċita l-kompiti 
stipulati fl-Artikolu 53;

(c) Direttur Eżekuttiv, li jeżerċita l-kompiti 
stipulati fl-Artikolu 52;

Or. fr

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull sena l-Bord jippreżenta lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri, rapport dwar l-eżekuzzjoni tal-
kompiti kkonferit lilu b’dan ir-Regolament.

2. Kull sena l-Bord jippreżenta lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri u lill-parlamenti nazzjonali tal-
Istati Membri parteċipanti, rapport dwar l-
eżekuzzjoni tal-kompiti kkonferit lilu 
b’dan ir-Regolament.

Or. fr
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-Direttur Eżekutti jippreżenta dan ir-
rapport annwali lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.

.

3. Id-Direttur Eżekutti jippreżenta dan ir-
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

Or. fr

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-parlamenti nazzjonali tal-Istati 
Membri parteċipanti jistgħu jindirizzaw l-
osservazzjonijiet motivati tagħhom dwar 
dan ir-rapport lill-Bord.

Or. fr

Emenda 16

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-

7. Fuq talba tal-Parlament Ewropew jew 
fuq talba tiegħu stess, 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.
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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-Unjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet dwar il-ftehim li għandu jiġi konkluż bejn il-PE u l-Bord huma miġbura 
f'paragrafu 9 ġdid taħt l-Artikolu 41.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Matul kwalunkwe investigazzjoni mill-
Parlament, il-Bord jikkoopera mal-
Parlament, suġġett għat-TFUE. Il-Bord u l-
Parlament jikkonkludu arranġamenti 
xierqa dwar il-modalitajiet prattiċi tal-
eżerċizzju tal-obbligu ta' rendikont u ta’ 
sorveljanza demokratiċi fuq it-twettiq tal-
kompiti konferiti fuq il-Bord minn dan ir-
Regolament. Dawk l-arranġamenti 
jkopru, inter alia, aċċess għall-
informazzjoni, kooperazzjoni fl-
investigazzjonijiet u informazzjoni dwar 
il-proċedura ta’ għażla tad-Direttur 
Eżekuttiv.

8. Matul kwalunkwe investigazzjoni mill-
Parlament, il-Bord jikkoopera mal-
Parlament, suġġett għat-TFUE.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet dwar il-ftehim li għandu jiġi konkluż bejn il-PE u l-Bord huma miġbura 
f'paragrafu 9 ġdid taħt l-Artikolu 41.



PE519.819v01-00 14/27 PA\1004903MT.doc

MT

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. Il-Parlament Ewropew u l-Bord 
jikkonkludu arranġamenti xierqa dwar il-
modalitajiet prattiċi tal-eżerċizzju tal-
obbligu ta' rendikont u ta’ sorveljanza 
demokratiċi fuq it-twettiq tal-kompiti 
konferiti fuq il-Bord minn dan ir-
Regolament. 
Dawn il-ftehimiet jippreċiżaw il-
modalitajiet ta' organizzazzjoni tad-
diskussjonijiet kunfidenzjali "in camera" 
bejn il-Bord u l-president u l-viċi 
presidenti tal-kumitat kompetenti 
responsabbli sabiex tiġi żgurata 
kunfidenzjalità sħiħa bi qbil mal-obbligi 
fil-qasam tal-kunfidenzjalità li d-
dispożizzjonijiet tad-dritt tal-Unjoni 
jimponu lill-BĊE bħala awtorità 
kompetenti.
Dawk l-arranġamenti jkopru wkoll, inter 
alia, aċċess għall-informazzjoni, 
kooperazzjoni fl-investigazzjonijiet u 
informazzjoni dwar il-proċedura ta’ 
għażla tad-Direttur Eżekuttiv.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet dwar il-ftehim li għandu jiġi konkluż bejn il-PE u l-Bord huma miġbura 
f'paragrafu 9 ġdid taħt l-Artikolu 41.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Parlament nazzjonali ta’ Stat Membru 
parteċipanti jista’ jistieden lid-Direttur 

2. [Ma taffettwax il-verżjoni Maltija].
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Eżekuttiv biex jipparteċipa fi skambju ta’ 
opinjonijiet fir-rigward tar-riżoluzzjoni ta’ 
istituzzjonijiet ta’ kreditu f’dak l-Istat 
Membru flimkien ma’ rappreżentant tal-
awtorità nazzjonali ta' riżoluzzjoni.

Or. fr

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-membri tal-Bord imsemmija fl-
Artikolu 40(2) jaġixxu b’mod indipendenti 
u oġġettiv fl-interess tal-Unjoni kollha 
kemm hi u la jfittxu u lanqas jieħdu 
struzzjonijiet mill-istituzzjonijiet jew il-
korpi tal-Unjoni, jew minn xi Gvern ta’ 
Stat Membru jew minn xi entità pubblika 
jew privata oħra.

2. Il-membri tal-Bord imsemmija fl-
Artikolu 39(1) jaġixxu b’mod indipendenti 
u oġġettiv fl-interess tal-Unjoni kollha 
kemm hi u la jfittxu u lanqas jieħdu 
struzzjonijiet mill-istituzzjonijiet jew il-
korpi tal-Unjoni, jew minn xi Gvern ta’ 
Stat Membru jew minn xi entità pubblika 
jew privata oħra.

Or. fr

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parteċipazzjoni f'sessjonijiet plenarji Stedina u parteċipazzjoni f'sessjonijiet 
plenarji

Il-Membri kollha tal-Bord jieħdu sehem 
fis-sessjonijiet plenarji tiegħu.

1. Id-Direttur Eżekuttiv jorganizza 
laqgħat tas-sessjoni plenarja tal-Bord.
2. Fis-sessjoni plenarja tiegħu l-Bord 
ikollu mill-inqas żewġ laqgħat ordinarji 
fis-sena. Barra minn hekk, huwa jiltaqa' 
b'inizjattiva tal-President, fuq talba tal-
Kummissjoni jew fuq it-talba ta' mill-
inqas terz tal-membri tiegħu.
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3. Il-Membri kollha tal-Bord jieħdu sehem 
fis-sessjonijiet plenarji tiegħu.

4. Fis-sessjoni plenarja tiegħu, il-Bord 
jista’ jistieden osservaturi biex jattendu 
għall-laqgħat tiegħu fuq bażi ad hoc.
5. Il-Bord jipprovdi s-segretarjat għas-
sessjoni plenarja tal-Bord.

(Marbuta mal-emenda tal-Artikolu 47)

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-fużjoni tal-Artikoli 45 u 47 tiżgura leġibilità mtejba tal-modalitajiet ta' stedina u ta' 
parteċipazzjoni fis-sessjonijiet plenarji u tippermetti l-armonizzazzjoni tal-istruttura tar-
regolament.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jadotta, sat-30 ta’ Novembru ta’ kull 
sena, il-programm ta’ ħidma annwali tal-
Bord għas-sena suċċessiva skont l-
Artikolu 49(1), abbażi ta’ abbozz 
ippreżentat mid-Direttur Eżekuttiv u 
jittrażmettih għall-informazzjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, u lill-Bank Ċentrali 
Ewropew;

(a) jadotta, sat-30 ta’ Novembru ta’ kull 
sena, il-programm ta’ ħidma annwali tal-
Bord għas-sena suċċessiva, abbażi ta’ 
abbozz ippreżentat mid-Direttur Eżekuttiv 
u jittrażmettih għall-informazzjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-Bank Ċentrali Ewropew 
u lill-parlamenti nazzjonali;

Or. fr

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jadotta l-baġit annwali tal-Bord skont l- (b) jadotta l-baġit annwali tal-Bord skont l-
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Artikolu 59(2); Artikolu 58(2);

Or. fr

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jadotta rapport annwali ta’ attività dwar 
l-attivitajiet tal-Bord msemmija fl-
Artikolu 42. Dan ir-rapport jippreżenta 
spjegazzjonijiet dettaljati dwar l-
implimentazzjoni tal-baġit;

(d) jadotta rapport annwali ta’ attività dwar 
l-attivitajiet tal-Bord msemmija fl-
Artikolu 41. Dan ir-rapport jippreżenta 
spjegazzjonijiet dettaljati dwar l-
implimentazzjoni tal-baġit;

Or. fr

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 47 imħassar
Réunion du CRU en session plénière
1. Id-Direttur Eżekuttiv jorganizza 
laqgħat tas-sessjoni plenarja tal-Bord.
2. Fis-sessjoni plenarja tiegħu l-Bord 
ikollu mill-inqas żewġ laqgħat ordinarji 
fis-sena. Barra minn hekk, huwa jiltaqa' 
b'inizjattiva tal-President, fuq talba tal-
Kummissjoni jew fuq it-talba ta' mill-
inqas terz tal-membri tiegħu.
3. Fis-sessjoni plenarja tiegħu, il-Bord 
jista’ jistieden osservaturi biex jattendu 
għall-laqgħat tiegħu fuq bażi ad hoc.
4. Il-Bord jipprovdi s-segretarjat għas-
sessjoni plenarja tal-Bord.
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(Marbuta mal-emenda tal-Artikolu 45)

Or. fr

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Teħid ta’ deċiżjonijiet Il-proċedura għat-teħid ta’ deċiżjonijiet

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jintuża l-istess titolu għall-Artikoli 48 u 51 li jiddeterminaw it-tnejn li huma l-
proċeduri ta' teħid ta' deċiżjonijiet.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fis-sessjoni plenarja tiegħu, il-Bord 
jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu b’maġġoranza 
sempliċi tal-membri tiegħu. Madankollu, 
id-deċiżjonijiet imsemmija fil-punt (c) tal-
Artikolu 47(1) jittieħdu b'maġġoranza ta’ 
żewġ terzi tal-membri tiegħu.

1. Fis-sessjoni plenarja tiegħu, il-Bord 
jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu b’maġġoranza 
sempliċi tal-membri tiegħu. Madankollu, 
id-deċiżjonijiet imsemmija fil-punt (c) tal-
Artikolu 46(1) jittieħdu b'maġġoranza ta’ 
żewġ terzi tal-membri tiegħu.

Or. fr
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Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parteċipazzjoni f'sessjonijiet plenarji Stedina u parteċipazzjoni f'sessjonijiet 
plenarji

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jintuża l-istess titolu għall-istedina u l-parteċipazzjoni fis-sessjonijiet plenarji u 
eżekuttivi.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Il-Bord, fis-sessjoni eżekuttiva tiegħu, 
jiltaqa’ b'inizjattiva tad-Direttur Eżekuttiv 
jew fuq talba ta' tnejn mill-membri tiegħu. 
Id-direttur eżekuttiv jippresiedi s-
sessjonijiet eżekuttivi.
Il-Bord jista’ jistieden osservaturi biex 
jattendu s-sessjonijiet eżekuttivi tiegħu 
fuq bażi ad hoc.

(Marbuta mal-emendi dwar l-Artikolu 50(4) u l-Artikolu 51(4), it-tieni inċiż)

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tippreċiża l-modalitajiet ta' stedina tas-sessjonijiet eżekuttivi tal-
Bord, modalitajiet imsemmija inizjalment f'diversi Artikoli u li jipprevedu dispożizzjonijiet 
differenti.
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Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 49 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Soġġett għall-paragrafi 2 u 3, il-membri 
tal-Bord msemmija fl-Artikolu 40(1) minn 
(a) sa (d) jipparteċipaw f’sessjonijiet 
eżekuttivi tal-Bord.

1. Soġġett għall-paragrafi 2 u 3, il-membri 
tal-Bord msemmija fl-Artikolu 39(1) minn 
(a) sa (d) jipparteċipaw f’sessjonijiet 
eżekuttivi tal-Bord.

Or. fr

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 49 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta jiddeliberaw dwar entità msemmija 
fl-Artikolu 2 jew grupp ta’ entitajiet 
stabbiliti biss fi Stat Membru parteċipanti 
wieħed, il-membru maħtur minn dak l-Istat 
Membru jipparteċipaw ukoll fid-
deliberazzjonijiet u fil-proċess tat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet b’konformità mal-
Artikolu 52(1) u (3).

2. Meta jiddeliberaw dwar entità msemmija 
fl-Artikolu 2 jew grupp ta’ entitajiet 
stabbiliti biss fi Stat Membru parteċipanti 
wieħed, il-membru maħtur minn dak l-Istat 
Membru jipparteċipaw ukoll fid-
deliberazzjonijiet u fil-proċess tat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet b’konformità mal-
Artikolu 51(1) u (3).

Or. fr

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 49 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta jiddeliberaw dwar grupp 
transfruntiera l-membru maħtur mill-Istat 
Membru li fih tkun tinsab l-awtorità ta' 
riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp, kif ukoll il-
membri maħtura mill-Istati Membri li fih l-
entità jew is-sussidjarja koperta mis-

3. Meta jiddeliberaw dwar grupp 
transfruntiera l-membru maħtur mill-Istat 
Membru li fih tkun tinsab l-awtorità ta' 
riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp, kif ukoll il-
membri maħtura mill-Istati Membri li fih l-
entità jew is-sussidjarja koperta mis-
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superviżjoni konsolidata tkun stabbilita, 
jipparteċipaw fid-deliberazzjonijiet u fil-
proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet skont l-
Artikolu 52(2) u (3).

superviżjoni konsolidata tkun stabbilita, 
jipparteċipaw fid-deliberazzjonijiet u fil-
proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet skont l-
Artikolu 51(2) u (3).

Or. fr

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Bord, fis-sessjoni eżekuttiva tiegħu, 
jiltaqa’ b'inizjattiva tad-Direttur Eżekuttiv 
jew fuq talba tal-membri tiegħu.

4. Il-Bord, fis-sessjoni eżekuttiva tiegħu, 
jiltaqa’ b'inizjattiva tad-Direttur Eżekuttiv 
jew fuq talba ta' tnejn mill-membri tiegħu.

(Marbuta mal-emendi dwar l-Artikolu 49(-1) u l-Artikolu 51(4), it-tieni inċiż)

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Marbuta mal-Artikolu 49(-1) (ġdid)

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 50 - paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Bord, fis-sessjoni plenarja tiegħu, 
jistabbilixxi r-regoli ta’ proċedura tal-
Bord fis-sessjoni eżekuttiva tiegħu.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-adozzjoni tar-regolament intern tal-Bord hija diġà prevista fl-Artikolu 46(1)(h).
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Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 51 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta jiddeliberaw fuq grupp 
transfruntiera, il-Bord jieħu d-deċiżjonijiet 
tiegħu fis-sessjonijiet eżekuttivi tiegħu 
b’maġġoranza sempliċi tal-membri 
parteċipanti tiegħu. Il-membri tal-Bord 
msemmija fl-Artikolu 40(2) u l-membru 
maħtur mill-Istat Membru li fih tkun tinsab 
l-awtorità ta' riżoluzzjoni fil-livell ta’ grupp 
ikollhom vot wieħed kull wieħed. Il-
membri parteċipanti l-oħra jkollhom dritt 
tal-vot daqs frazzjoni ta’ vot wieħed u n-
numru tal-awtoritajiet nazzjonali ta' 
riżoluzzjoni tal-Istati Membri fejn 
kumpanija sussidjarja jew entità koperta 
b’superviżjoni konsolidata tkun stabbilita. 
F’każ ta’ parità d-Direttur Eżekuttiv ikollu 
l-vot deċiżiv.

2. Meta jiddeliberaw fuq grupp 
transfruntiera, il-Bord jieħu d-deċiżjonijiet 
tiegħu fis-sessjonijiet eżekuttivi tiegħu 
b’maġġoranza sempliċi tal-membri 
parteċipanti tiegħu. Il-membri tal-Bord 
msemmija fl-Artikolu 39(2) u l-membru 
maħtur mill-Istat Membru li fih tkun tinsab 
l-awtorità ta' riżoluzzjoni fil-livell ta’ grupp 
ikollhom vot wieħed kull wieħed. Il-
membri parteċipanti l-oħra jkollhom dritt 
tal-vot daqs frazzjoni ta’ vot wieħed u n-
numru tal-awtoritajiet nazzjonali ta' 
riżoluzzjoni tal-Istati Membri fejn 
kumpanija sussidjarja jew entità koperta 
b’superviżjoni konsolidata tkun stabbilita. 
F’każ ta’ parità d-Direttur Eżekuttiv ikollu 
l-vot deċiżiv.

Or. fr

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 51 - paragrafu 4 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Bord, fis-sessjoni eżekuttiva tiegħu, 
jadotta u jagħmel pubbliċi r-regoli ta’ 
proċedura għas-sessjonijiet eżekuttiv 
tiegħu.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-adozzjoni tar-regolament intern tal-Bord hija diġà prevista fl-Artikolu 46(1)(h).
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Emenda 37

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.

imħassar

(Marbuta mal-emendi dwar l-Artikolu 49(-1) u l-Artikolu 50(4))

Or. fr

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-implimentazzjoni tal-baġit annwali 
tal-Bord skont l-Artikolu 59(3);

(d) l-implimentazzjoni tal-baġit annwali 
tal-Bord skont l-Artikolu 58(3);

Or. fr

Emenda 39

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 

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 
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Eżekuttiv. Il-Kunsill jaħtar id-Direttur 
Eżekuttiv u l-Viċi Direttur Eżekuttiv wara 
s-seduta tal-Parlament Ewropew.

Eżekuttiv. Il-Kunsill jaħtar id-Direttur 
Eżekuttiv u l-Viċi Direttur Eżekuttiv wara
approvazzjoni ta' din il-lista min-naħa tal-
Parlament Ewropew.

Or. fr

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 52 - paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. B’deroga mill-Artikolu 40(2), it-terminu 
tal-kariga tal-ewwel Viċi Direttur 
Eżekuttiv maħtur wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament ikun ta’ tliet snin; dan 
it-terminu jista’ jiġġedded għal darba 
waħda għal perjodu ta’ ħames snin. Id-
Direttur Eżekuttiv u l-Viċi Direttur 
Eżekuttiv jibqgħu fil-kariga sakemm 
jinħatru s-suċċessuri tagħhom.

6. B’deroga mill-Artikolu 39(2), it-terminu 
tal-kariga tal-ewwel Viċi Direttur 
Eżekuttiv maħtur wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament ikun ta’ tliet snin; dan 
it-terminu jista’ jiġġedded għal darba 
waħda għal perjodu ta’ ħames snin. Id-
Direttur Eżekuttiv u l-Viċi Direttur 
Eżekuttiv jibqgħu fil-kariga sakemm 
jinħatru s-suċċessuri tagħhom.

Or. fr

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Direttur Eżekuttiv jew Viċi Direttur 
Eżekuttiv li l-mandat tiegħu ikun ġie estiż 
ma għandux jipparteċipa fi proċedura ta' 
għażla oħra għall-istess kariga fi tmiem 
il-perjodu globali.

imħassar

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Id-dewmien tal-mandat tad-direttur eżekuttiv huwa ffissat fl-Artikolu 39(2).

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

8. Jekk id-Direttur Eżekuttiv jew Viċi 
Direttur Eżekuttiv ma jkunux għadhom 
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 approvazzjoni min-
naħa tal-Parlament Ewropew, ineħħi lid-
Direttur Eżekuttiv jew Viċi Direttur 
Eżekuttiv mill-kariga.

Or. fr

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sal-31 ta’ Marzu ta’ kull sena l-Bord, 
fis-sessjoni eżekuttiva tiegħu, jittrażmetti 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, u lill-Qorti tal-Awdituri l-
kontijiet tal-kontijiet provviżorji tal-Bord 
għas-sena finanzjarja preċedenti.

3. Sal-31 ta’ Marzu ta’ kull sena l-Bord, 
fis-sessjoni eżekuttiva tiegħu, jittrażmetti 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni,  lill-Qorti tal-Awdituri u l-
parlamenti nazzjonali l-kontijiet tal-
kontijiet provviżorji tal-Bord għas-sena 
finanzjarja preċedenti.

Or. fr
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Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Lulju wara 
kull sena finanzjarja, id-Direttur Eżekuttiv, 
jibgħat il-kontijiet finali lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, u
lill-Qorti tal-Awdituri.

Sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Lulju wara 
kull sena finanzjarja, id-Direttur Eżekuttiv, 
jibgħat il-kontijiet finali lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, 
lill-Qorti tal-Awdituri u lill-parlamenti 
nazzjonali.

Or. fr

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) sa meta d-Direttur Eżekuttiv jibda l-
kompiti tiegħu wara l-ħatra tiegħu mill-
Kunsill f'konformità mal-Artikolu 53, il-
Kummissjoni tista' taħtar uffiċjal tal-
Kummissjoni biex jaġixxi bħala Direttur 
Eżekuttiv interim u jeżerċita l-doveri 
assenjati lid-Direttur Eżekuttiv;

(a) sa meta d-Direttur Eżekuttiv jibda l-
kompiti tiegħu wara l-ħatra tiegħu mill-
Kunsill f'konformità mal-Artikolu 52, il-
Kummissjoni tista' taħtar uffiċjal tal-
Kummissjoni biex jaġixxi bħala Direttur 
Eżekuttiv interim u jeżerċita l-doveri 
assenjati lid-Direttur Eżekuttiv;

Or. fr

Emenda 46

Proposta għal regolament
Article 87 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) b’deroga mill-Artikolu 47(1)(i) u 
sakemm tiġi adottata deċiżjoni kif 
imsemmi fl-Artikolu 47(2), id-Direttur 
Eżekuttiv interim jeżerċita s-setgħat tal-

(b) b’deroga mill-Artikolu 46(1)(i) u 
sakemm tiġi adottata deċiżjoni kif 
imsemmi fl-Artikolu 46(2), id-Direttur 
Eżekuttiv interim jeżerċita s-setgħat tal-
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awtorità tal-ħatra; awtorità tal-ħatra;

Or. fr


