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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-istabbiliment ta’ unjoni bankarja b’mekkaniżmu superviżorju uniku ċentralizzat fil-Bank 
Ċentrali Ewropew (BĊE) joħloq mistoqsijiet kostituzzjonali importanti ħafna li jeħtieġ li 
tinġibed l-attenzjoni tal-Parlament dwarhom. 

Il-bażi ġuridika magħżula mill-Kunsill Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea hija l-Artikolu 
127(6) TFUE, kif ġej:-

6. Il-Kunsill li jaġixxi b' mod unanimu permezz ta' regolament skond il-proċedura 
leġislattiva speċjali u wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew u l-Bank Ċentrali 
Ewropew, jista' jagħti missjonijiet speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew li 
jirrigwardaw politika relatata mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' 
kreditu u ta' istituzzjonijiet finanzjarji oħra, bl-eċċezzjoni ta' l-impriżi ta' 
assigurazzjoni.

L-għan tar-Rapporteur huwa li tiġi żgurata koeżjoni globali tal-Unjoni Ewropea u rispett sħiħ 
lejn l-liġi tal-UE filwaqt li jiġi stabbilit mekkaniżmu superviżorju uniku effettiv u effiċjenti. 
Għal dan il-għan, qed iressaq 41 emenda għall-abbozz ta’ Regolament tal-Kunsill tal-
Kummissjoni li jiddeskrivi fil-qosor hawn taħt. 

Emendi Kontenut
1, 2 Stabbiliment tal-kuntest politiku
4 Aġġornament
5, 20, 27 Parteċipazzjoni m’għandhiex tkun għażla għaż-żona tal-euro; 

parteċipazzjoni minn pajjiżi mhux fiż-żona tal-euro (‘pre-ins’) hi meqjusa 
bħala n-norma. Ir-Renju Unit biss għandu l-għażla li ma jadottax l-euro 
(Protokoll Nru 15). 

6 Il-BĊE jintuża peress li diġà għandu setgħat implimentattivi
7 L-ambitu jitwessa’ biex jinkludi lill-banek kollha mingħajr eċċezzjoni
8, 11 Arranġamenti kuntrattwali mal-istati parteċipanti li mhumiex fiż-żona tal-

euro
9, 10, 22, 23 Ħtieġa għar-rispett tal-Awtorità Bankarja Ewropea u l-integrità tas-suq 

uniku
12, 30 Status ugwali għall-istati kollha fil-mekkaniżmu superviżorju uniku
12, 18, 35 Relazzjoni bejn il-bord superviżorju l-ġdid u l-Kunsill Governattiv tal-

BĊE
13, 24, 33, 34 Trasparenza
14, 15, 17, 31, 
32, 36, 38

Elezzjoni tal-president mill-Parlament Ewropew u l-obbligu ta’ rendikont 
tal-bord superviżorju

16, 19, 40 Rieżami ġuddizzjarju u proċess ta' appell
41 Klawsola ta' rieżami
3, 25, 26, 28, 29, 
37, 39

Titjib fl-abbozzar
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Ir-Rapporteur jiġbed l-attenzjoni lejn il-ħtieġa li l-Parlament jikseb armonija mill-qrib bejn il-
pożizzjoni li jieħu rigward din il-leġiżlazzjoni (ir-Rapport Thyssen) u l-pożizzjoni li jieħu fir-
rigward tal-abbozz ta’ Regolament dwar l-ABE (ir-Rapport Giegold). 
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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 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Il-kriżi finanzjarju u ekonomika 
attwali rat is-sistema bankarja Ewropea 
kważi tikrolla. L-integrità tal-munita 
unika u s-suq uniku hija mhedda mill-
frammentazzjoni tas-settur finanzjarju. 
Huwa essenzjali issa li tiġi intensifikata l-
integrità tas-settur bankarju sabiex 
tissaħħaħ l-unità Ewropea, terġa’ tiġi 
stabbilita l-istabbiltà finanzjarja u 
tinħoloq bażi għall-irkupru ekonomiku.

Or. en

Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa -1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1a) L-istabbiliment rapidu ta’ unjoni 
bankarja huwa pass kruċjali fi proċess li 
jwassal għal unjoni fiskali u 
eventwalment għal unjoni politika. L-
importanza kostituzzjonali ta’ dan ir-
Regolament għall-evoluzzjoni fit-tul tal-
Unjoni Ewropea m’għandhiex tiġi 
sottostimata. Filwaqt li unjoni bankarja 
mfassla u ġestita sew tirnexxi fl-għanijiet 
tagħha li żżid il-kunfidenza politika u tas-
suq fil-proċess tal-integrazzjoni Ewropea, 
unjoni bankarja mfassla jew ġestita ħażin 
tirriskja li jkun hemm firda serja bejn l-
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Istati Membri, il-kollass tal-euro u 
saħansitra l-isfaxxar tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE), 
stabbilita fl-2011 bir-Regolament (UE) 
Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li 
jistabbilixxi Awtorità Superviżorja 
Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea), u 
s-Sistema Ewropea tas-Superviżjoni 
Finanzjarja stabbiliti bl-Artikolu 2 ta’ dak 
ir-Regolament u tar-Regolament (UE) 
Nru 1094/2010 tal-24 ta’ Novembru 2010 
li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja 
Ewropea (AEAPX), u r-Regolament (UE) 
Nru 1095/2010 tal-24 ta’ Novembru 2010 
li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja 
Ewropea (AETS) tejbu b’mod sinifikanti l-
kooperazzjoni bejn is-superviżuri bankarji 
fl-Unjoni. L-ABE qed tagħti kontributi 
importanti għall-ħolqien ta’ ġabra unika ta’ 
regoli għas-servizzi finanzjarji fl-Unjoni, u 
kienet kruċjali fl-implimentazzjoni b’mod 
konsistenti tar-rikapitalizzazzjoni ta’ 
istituzzjonijiet ta’ kreditu maġġuri fl-
Unjoni maqbula mill-Kunsill Ewropew 
f’Ottubru 2011.

(6) L-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE), 
stabbilita fl-2011 bir-Regolament (UE) 
Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li 
jistabbilixxi Awtorità Superviżorja 
Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea), u 
s-Sistema Ewropea tas-Superviżjoni 
Finanzjarja stabbiliti bl-Artikolu 2 ta’ dak 
ir-Regolament u tar-Regolament (UE) 
Nru 1094/2010 tal-24 ta’ Novembru 2010 
li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja 
Ewropea (AEAPX), u r-Regolament (UE) 
Nru 1095/2010 tal-24 ta’ Novembru 2010 
li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja 
Ewropea (AETS) tejbu b’mod sinifikanti l-
kooperazzjoni bejn is-superviżuri bankarji 
fl-Unjoni. L-ABE qed tagħti kontributi 
importanti għall-ħolqien ta’ ġabra unika ta’ 
regoli għas-servizzi finanzjarji madwar l-
Unjoni, u kienet kruċjali fl-
implimentazzjoni b’mod konsistenti tar-
rikapitalizzazzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ 
kreditu maġġuri fl-Unjoni maqbula mill-
Kunsill Ewropew f’Ottubru 2011.

Or. en

Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Fit-18 ta' Ottubru 2012 il-Kunsill 
Ewropew ikkonkluda li l-proċess lejn 
unjoni ekonomika u monetarja iktar 
profonda għandu jkompli mal-qafas 
istituzzjonali u legali tal-Unjoni u għandu 
jkun karatterizzat minn approċċ miftuħ u 
trasparenti lejn Stati Membri mhux fiż-
żona tal-euro u permezz ta’ rispett tal-
integrità tas-suq uniku. Il-qafas 
finanzjarju integrat ikollu mekkaniżmu 
superviżorju uniku (MSU) li jkun miftuħ 
sal-punt fejn ikunu jistgħu jipparteċipaw 
l-Istati Membri kollha li jixtiequ jagħmlu 
dan.

Or. en

Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Unjoni bankarja Ewropea għandha 
għalhekk tiġi stabbilita, sostnuta b’ġabra 
unika ta’ regoli għas-servizzi finanzjarji 
għas-Suq Uniku kollu u magħmula minn 
mekkaniżmu superviżorju uniku, u qafas 
komuni ta’ assigurazzjoni tad-depożiti u ta’ 
riżoluzzjoni. . . Fid-dawl tal-
konnessjonijiet mill-qrib u l-
interazzjonijiet bejn l-Istati Membri li qed 
jipparteċipaw fil-munita komuni, l-unjoni 
bankarja għandha tkun tapplika tal-anqas 
għall-Istati Membri kollha taż-Żona tal-
euro. Bl-għan li s-suq intern jinżamm u 
jitwessa’, u sal-estent li dan huwa possibbli 
istituzzjonalment, l-unjoni bankarja 
għandha wkoll tkun miftuħa għall-
parteċipazzjoni ta’ Stati Membri oħra.

(9) Unjoni bankarja Ewropea għandha 
għalhekk tiġi stabbilita, sostnuta b’ġabra 
unika ta’ regoli komprensiv u dettaljat
għas-servizzi finanzjarji għas-Suq Uniku 
kollu u magħmula minn mekkaniżmu 
superviżorju uniku, u qafas komuni ta’ 
assigurazzjoni tad-depożiti u ta’ 
riżoluzzjoni. . Fid-dawl tal-
interdipendenza tal-Istati Membri li qed 
jipparteċipaw fil-munita komuni, l-unjoni 
bankarja għandha tinkludi l-Istati Membri 
kollha taż-Żona tal-euro u għandha 
tinkludi lill-Istati l-oħrajn kollha li 
għandhom l-intenzjoni li u li qed 
jippreparaw biex jaderixxu maż-żona tal-
euro. Bl-għan li s-suq intern jinżamm u 
jitwessa’, u sal-estent li dan huwa possibbli 
istituzzjonalment, l-unjoni bankarja 
għandha wkoll tkun miftuħa għall-
parteċipazzjoni eventwali tar-Renju Unit 
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jew kwalunkwe Stat Membru ieħor li ma 
jkunx qed jipparteċipa.

Or. en

Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Bħala l-bank ċentrali taż-Żona tal-euro 
b’għarfien espert estensiv fi kwistjonijiet 
makroekonomiċi u ta’ stabbiltà finanzjarja, 
il-BĊE jinsab f'pożizzjoni tajba biex 
iwettaq kompiti superviżorji li jiffukaw fuq 
il-protezzjoni tal-istabbiltà tas-sistema 
finanzjarja Ewropea. Fil-fatt f’bosta Stati 
Membri, il-Banek Ċentrali diġà huma 
responsabbli għas-superviżjoni bankarja. 
Il-BĊE għandu għalhekk jiġi kkonferit 
kompiti speċifiċi fir-rigward tal-politiki 
relatati mas-superviżjoni tal-istituzzjonijiet 
ta’ kreditu fiż-Żona tal-euro.

(11) Bħala l-bank ċentrali taż-Żona tal-euro 
b’għarfien espert estensiv fi kwistjonijiet 
makroekonomiċi u ta’ stabbiltà finanzjarja, 
b’setgħat implimentattivi tiegħu stess, il-
BĊE jinsab f'pożizzjoni tajba biex iwettaq 
kompiti superviżorji li jiffukaw fuq il-
protezzjoni tal-istabbiltà tas-sistema 
finanzjarja Ewropea. Fil-fatt f’bosta Stati 
Membri, il-Banek Ċentrali diġà huma 
responsabbli għas-superviżjoni bankarja. 
Il-BĊE għandu għalhekk jiġi kkonferit 
kompiti speċifiċi fir-rigward tal-politiki 
relatati mas-superviżjoni prudenti tal-
istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-Żona tal-euro.

Or. en

Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Is-sikurezza u s-solidità tal-banek il-
kbar huma essenzjali biex tiġi żgurata l-
istabbiltà tas-sistema finanzjarja. 
Madankollu, esperjenza reċenti turi li l-
banek iż-żgħar jistgħu wkoll ikunu ta’ 
riskju għall-istabbiltà finanzjarja. 
Għalhekk, il-BĊE għandu jkun jista’ 
jeżerċita kompiti superviżorji fir-rigward 
tal-banek kollha tal-Istati Membri 
parteċipanti.

(13) Is-sikurezza u s-solidità tal-banek il-
kbar huma essenzjali biex tiġi żgurata l-
istabbiltà tas-sistema finanzjarja. 
Madankollu, esperjenza reċenti turi li l-
banek iż-żgħar jistgħu wkoll ikunu ta’ 
riskju għall-istabbiltà finanzjarja. 
Għalhekk, il-BĊE għandu jkun jista’ 
jeżerċita kompiti superviżorji fir-rigward 
tal-banek kollha tal-Istati Membri 
parteċipanti mingħajr eċċezzjoni.
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Or. en

Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Il-BĊE għandu jkollu s-setgħa li 
jiftiehem dwar arranġamenti kuntrattwali 
mal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali ta’
Stati Membri mhux fiż-żona tal-euro li 
jipparteċipaw fl-unjoni bankarja  sabiex 
il-BĊE jkun jista’ jwettaq l-istess kompiti 
superviżorji marbuta mal-banek mhux fiż-
żona tal-euro.

Or. en

Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Il-konferiment ta’ kompiti superviżorji 
lill-BĊE għal uħud mill-Istati Membri
għandu jkun konsistenti mal-qafas tas-
Sistema Ewropea tas-Superviżjoni 
Finanzjarja (SESF) stabbilita fl-2010 u l-
għan sottostanti tagħha li tiżviluppa l-ġabra 
unika ta’ regoli u ssaħħaħ il-konverġenza 
ta’ prattiki superviżorji fl-Unjoni kollha. Il-
kooperazzjoni bejn is-superviżuri bankarji 
u s-superviżuri tal-assigurazzjoni u s-swieq 
tat-titoli hija importanti biex tittratta 
kwistjonijiet ta’ interess komuni u biex tiġi 
żgurata superviżjoni xierqa tal-
istituzzjonijiet ta’ kreditu li joperaw ukoll 
fis-setturi tal-assigurazzjoni u t-titoli. Il-
BĊE għandu għalhekk ikun meħtieġ 
jikkoopera mill-qrib mal-ABE, l-Awtorità 
Ewropea tat-Titotli u s-Swieq u l-Awtorità 
Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet 

(24) Il-konferiment ta’ kompiti superviżorji 
lill-BĊE għandu jkun konsistenti mal-qafas 
tas-Sistema Ewropea tas-Superviżjoni 
Finanzjarja (SESF) stabbilita fl-2010 u l-
għan sottostanti tagħha li tiżviluppa l-ġabra 
unika ta’ regoli u ssaħħaħ il-konverġenza 
ta’ prattiki superviżorji fl-Unjoni kollha. Il-
kooperazzjoni bejn is-superviżuri bankarji 
u s-superviżuri tal-assigurazzjoni u s-swieq 
tat-titoli hija importanti biex tittratta 
kwistjonijiet ta’ interess komuni u biex tiġi 
żgurata superviżjoni xierqa tal-
istituzzjonijiet ta’ kreditu li joperaw ukoll 
fis-setturi tal-assigurazzjoni u t-titoli. Il-
BĊE għandu għalhekk ikun meħtieġ 
jikkoopera mill-qrib mal-ABE, l-Awtorità 
Ewropea tat-Titotli u s-Swieq u l-Awtorità 
Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet 
tax-Xogħol, mingħajr preġudizzju għall-
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tax-Xogħol, fil-qafas tal-EFSF. kompetenzi tagħhom.

Or. en

Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Sabiex tiġi żgurata konsistenza bejn 
ir-responsabbiltajiet superviżorji 
kkonferiti lil BĊE u t-teħid tad-
deċiżjonijiet fl-ABE, il-BĊE għandu 
jikkoordina pożizzjoni komuni bejn ir-
rappreżentanti tal-awtoritajiet nazzjonali
tal-Istati Membri parteċipanti b’rabta ma’ 
kwistjonijiet li jaqgħu fil-kompetenza 
tiegħu.

(25) Sabiex tinżamm l-integrità tas-suq 
uniku, il-BĊE għandu jikkoordina biss
pożizzjoni bejn ir-rappreżentanti tal-Istati 
Membri parteċipanti b’rabta ma’ 
kwistjonijiet li jaqgħu fil-kompetenza 
tiegħu u fejn l-Istati Membri parteċipanti 
jkunu involuti direttament fil-kwistjoni 
speċifika. Il-BĊE għandu jirrispetta 
b’mod sħiħ ir-rwol tal-ABE kemm fl-
istabbiliment ta’ ġabra unika ta’ regoli 
għas-settur bankarju tal-Ewropa u fil-
monitoraġġ tal-applikazzjoni tar-regoli 
madwar l-Unjoni kollha.

Or. en

Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Fir-rigward tas-superviżjoni ta’ banek 
transfruntieri attivi kemm fiż-Żona tal-euro 
u barra minnha, l-BĊE għandu jikkoopera 
mill-qrib mal-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri mhux parteċipanti. Bħala 
awtorità kompetenti l-BĊE għandu jkun 
soġġett għall-obbligi relatati biex 
jikkoopera u jiskambja informazzjoni skont 
il-liġi tal-Unjoni u għandu jipparteċipa bis-
sħiħ fil-kulleġġi tas-superviżuri. Barra 
minn hekk, peress li l-eżerċitar tal-kompiti 
superviżorji minn istituzzjoni Ewropea jġib 

(29) Fir-rigward tas-superviżjoni ta’ banek 
transfruntieri attivi kemm fiż-Żona tal-euro 
u barra minnha, l-BĊE għandu jikkoopera 
mill-qrib mal-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri mhux parteċipanti. Bħala 
awtorità kompetenti l-BĊE għandu jkun 
soġġett għall-obbligi relatati biex 
jikkoopera u jiskambja informazzjoni skont 
il-liġi tal-Unjoni u għandu jipparteċipa bis-
sħiħ fil-kulleġġi tas-superviżuri. Barra 
minn hekk, peress li l-eżerċitar tal-kompiti 
superviżorji minn istituzzjoni Ewropea jġib 
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benefiċċji ċari f’termini ta’ stabbiltà 
finanzjarja u integrazzjoni sostenibbli tas-
suq, l-Istati Membri mhux parteċipanti fil-
munita komuni għandu għalhekk ikollhom 
ukoll il-possibbiltà li jipparteċipaw fil-
mekkaniżmu l-ġdid. Madankollu, 
prekundizzjoni meħtieġa għall-eżerċitar 
effikaċi tal-kompiti superviżorji hija li d-
deċiżjonijiet superviżorji jiġu implimentati 
bis-sħiħ u mingħajr dewmien. L-Istati 
Membri li jixtiequ jipparteċipaw fil-
mekkaniżmu l-ġdid għandhom għalhekk 
jintrabtu li jiżguraw li l-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali tagħhom se 
jirrispettaw u jadottaw kwalunkwe miżura 
b’rabta mal-istituzzjonijiet ta’ kreditu 
mitluba mill-BĊE. Il-BĊE għandu jkun 
jista’ jistabbilixxi kooperazzjoni mill-qrib
mal-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat 
Membri mhux parteċipanti fil-munita 
komuni. Għandu jkun obbligat 
jistabbilixxi l-kooperazzjoni meta l-
kundizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-
Regolament jiġu ssodisfati. Il-
kundizzjonijiet li skonthom ir-
rappreżentanti tal-awtoritajiet kompetenti
tal-Istati Membri li stabbilixxew 
kooperazzjoni mill-qrib jipparteċipaw fl-
attivitajiet tal-Bord Superviżorju
għandhom jiżguraw trattament u 
rappreżentazzjoni ġusta ta’ dawk ir-
rappreżentanti filwaqt li jitqiesu l-limiti 
skont l-Istatut tal-SEBĊ u tal-BĊE,
b’mod partikolari fir-rigward tal-integrità 
tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet 
tiegħu.

benefiċċji ċari f’termini ta’ stabbiltà 
finanzjarja u integrazzjoni sostenibbli tas-
suq, l-Istati Membri mhux parteċipanti fil-
munita komuni għandu għalhekk ikollhom 
ukoll il-possibbiltà li jipparteċipaw fil-
mekkaniżmu l-ġdid. Madankollu, 
prekundizzjoni meħtieġa għall-eżerċitar 
effikaċi tal-kompiti superviżorji hija li d-
deċiżjonijiet superviżorji jiġu implimentati 
bis-sħiħ u mingħajr dewmien. L-Istati 
Membri mhux fiż-żona tal-euro li 
jipparteċipaw fil-mekkaniżmu l-ġdid 
għandhom għalhekk jintrabtu li jiżguraw li 
l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
tagħhom se jirrispettaw u jadottaw 
kwalunkwe miżura b’rabta mal-
istituzzjonijiet ta’ kreditu mitluba mill-
BĊE. Il-BĊE għandu jistabbilixxi
arranġamenti kuntrattwali vinkolanti mal-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri
parteċipanti mhux fiż-żona tal-euro. L-
Istati Membri parteċipanti mhux fiż-żona 
tal-euro għandhom ikunu obbligati 
jilleġiżlaw b’mod xieraq fil-ġurisdizzjoni 
nazzjonali tagħhom biex jinfurzaw is-
superviżjoni mill-BĊE.

Or. en

Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 29a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Il-kundizzjonijiet li skonthom ir-
rappreżentanti tal-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri mhux fiż-żona tal-euro 
jieħdu sehem fl-attivitajiet tal-bord 
superviżorju għandhom ikunu tali li 
jkunu rappreżentati b’mod sħiħ fil-bord 
superviżorju u jgawdu min status ugwali 
għal dak tal-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri fiż-żona tal-euro. Il-bord 
superviżorju għandu jkollu s-setgħa li 
jippjana u jwettaq il-kompiti superviżorji 
tal-BĊE. Il-bord superviżorju għandu 
jeżerċita s-setgħat tiegħu b’rikonoxximent 
sħiħ li l-Kunsill Governattiv tal-BĊE 
huwa l-ogħla awtorità eżekuttiva tal-BĊE.

Or. en

Emenda 13
Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Fil-proċeduri tiegħu tat-teħid tad-
deċiżjonijiet, il-BĊE għandu jkun marbut 
bir-regoli u l-prinċipji ġenerali tal-Unjoni 
dwar proċess ġust u trasparenza. Id-dritt li 
d-destinatarji tad-deċiżjonijiet tal-BĊE 
jinstemgħu għandu jiġi rrispettat b’mod 
sħiħ.

(33) Fil-proċeduri tiegħu tat-teħid tad-
deċiżjonijiet, il-BĊE għandu jkun marbut 
bir-regoli u l-prinċipji ġenerali tal-Unjoni 
dwar proċess ġust u trasparenza. Id-dritt li 
d-destinatarji tad-deċiżjonijiet tal-BĊE 
jinstemgħu għandu jiġi rrispettat b’mod 
sħiħ. Il-bord superviżorju għandu 
jippubblika l-minuti tiegħu. 

Or. en

Emenda 14
Proposta għal regolament
Premessa 34
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Il-konferiment tal-kompiti superviżorji 
jimplika responsabbiltà sinifikanti għall-
BĊE biex jissalvagwardja l-istabbiltà 
finanzjarja fl-Unjoni, u biex juża s-setgħat 
superviżorji tiegħu b’mod mill-aktar 
effikaċi u proporzjonat. Il-BĊE għandu
għalhekk jagħti kont tal-eżerċitar ta’
dawn il-kompiti lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill tal-Ministri rispettivament, 
bħala istituzzjonijiet demokratikament 
leġitimizzati li jirrappreżentaw lill-poplu 
Ewropew u lill-Istati Membri tal-UE, kif 
ukoll lill-Grupp tal-euro. Dak għandu 
jinkludi rapportar regolari u t-tweġibiet ta’ 
mistoqsijiet. Meta s-superviżuri nazzjonali 
jieħdu azzjoni skont dan ir-Regolament, 
għandhom jibqgħu japplikaw l-
arranġamenti ta’ responsabbiltà pprovduti 
skont il-liġi nazzjonali.

(34) Il-konferiment tal-kompiti superviżorji 
jimplika responsabbiltà sinifikanti għall-
BĊE biex jissalvagwardja l-istabbiltà 
finanzjarja fl-Unjoni, u biex juża s-setgħat 
superviżorji tiegħu b’mod mill-aktar 
effikaċi u proporzjonat. Filwaqt li l-BĊE
għandu jibqa’ indipendenti fir-rigward tal-
politika monetarja, għandu jkun soġġett 
għal forom ġodda ta’ obbligu ta’ 
rendikont demokratiku fir-rigward tas-
setgħat superviżorji tiegħu. Dak għandu 
jinkludi rapportar regolari u t-tweġibiet ta’ 
mistoqsijiet. Meta s-superviżuri nazzjonali 
jieħdu azzjoni skont dan ir-Regolament, 
għandhom jibqgħu japplikaw l-
arranġamenti ta’ responsabbiltà pprovduti 
skont il-liġi nazzjonali.

Or. en

Emenda 15
Proposta għal regolament
Premessa 34a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34a) Il-bord superviżorju għandu jressaq 
rapport annwali lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill. Ir-rappreżentanti tal-bord 
superviżorju jistgħu jiġu mistiedna 
jipparteċipaw fil-kumitati rilevanti tal-
Parlament Ewropew jew fil-parlamenti 
nazzjonali tal-Istati Membri parteċipanti. 
Id-dritt tal-Parlament Ewropew biex 
jistabbilixxi kumitat temporanju ta’ 
inkjesta għandu japplika għall-attivitajiet 
tal-bord superviżorju.

Or. en
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Emenda 16
Proposta għal regolament
Premessa 34b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34b) Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 263 TFUE, il-Qorti tal-Ġustizzja 
għandha tkun tista’ tirrieżamina l-legalità 
tal-atti tal-BĊE, billi taġixxi fil-kapaċità 
superviżorja tagħha, li huma maħsuba li 
jkollhom effetti legali lejn partijiet terzi.

Or. en

Emenda 17
Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) B’mod partikolari, bord superviżorju 
responsabbli mit-tħejjija tad-deċiżjonijiet 
dwar kwistjonijiet superviżorji għandu jiġi 
stabbilit mal-BĊE u jinkludi l-għarfien 
espert speċifiku tas-superviżuri nazzjonali.
Il-bord għandu għalhekk ikun ippresedut
minn President u Viċi President eletti 
mill-Kunsill Governattiv tal-BĊE u 
magħmul, barra minnhom, minn 
rappreżentanti mill-BĊE u mill-awtoritajiet
nazzjonali. Biex ikun hemm rotazzjoni 
xierqa filwaqt li tiġi żgurata l-indipendenza 
sħiħa tal-President u tal-Viċi President, it-
terminu tagħhom ma għandux jaqbeż 
ħames snin u ma għandux ikun 
rinnovabbli. Biex tiġi żgurata 
koordinazzjoni sħiħa mal-attivitajiet tal-
ABE u mal-politiki prudenzjali tal-Unjoni, 
l-ABE u l-Kummissjoni Ewropea 
għandhom ikunu osservaturi fil-bord 
superviżorju. Il-prestazzjoni tal-kompiti 
superviżorji kkonferiti lill-BĊE teżiġi l-
adozzjoni ta’ għadd kbir ta’ atti u 
deċiżjonijiet teknikament kumplessi, 
inklużi deċiżjonijiet dwar istituzzjonijiet 

(36) B’mod partikolari, bord superviżorju 
responsabbli mit-tħejjija tad-deċiżjonijiet 
dwar kwistjonijiet superviżorji għandu jiġi 
stabbilit mal-BĊE u jinkludi l-għarfien 
espert speċifiku tas-superviżuri nazzjonali.
Il-President tal-bord superviżorju għandu
jiġi nominat mill-Kunsill Governattiv tal-
BĊE u elett mill-Parlament Ewropew. Il-
bord għandu jkun magħmul, barra 
minnhom, minn rappreżentanti mill-BĊE u
minn awtoritajiet nazzjonali. Biex ikun 
hemm rotazzjoni xierqa filwaqt li tiġi 
żgurata l-indipendenza sħiħa tal-President, 
it-terminu tiegħu jew tagħha ma għandux 
jaqbeż ħames snin u ma għandux ikun 
rinnovabbli. Biex tiġi żgurata 
koordinazzjoni sħiħa mal-attivitajiet tal-
ABE u mal-politiki prudenzjali tal-Unjoni, 
l-ABE u l-Kummissjoni Ewropea 
għandhom ikunu osservaturi fil-bord 
superviżorju. Il-prestazzjoni tal-kompiti 
superviżorji kkonferiti lill-BĊE teżiġi l-
adozzjoni ta’ għadd kbir ta’ atti u 
deċiżjonijiet teknikament kumplessi, 
inklużi deċiżjonijiet dwar istituzzjonijiet 
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ta’ kreditu individwali. Sabiex iwettaq 
dawk il-kompiti b’mod effikaċi skont il-
prinċipju tas-separazzjoni minn kompiti 
relatati mal-politika monetarja, il-Kunsill 
Governattiv tal-BĊE għandu jkun jista’ 
jiddelega ċerti kompiti superviżorji 
ddefiniti b’mod ċar u deċiżjonijiet relatati 
lill-bord superviżorju, soġġett għas-
sorveljanza u responsabbiltà tal-Kunsill 
Governattiv, li jista’ jagħti struzzjonijiet u 
direzzjonijiet lil dak il-korp. Il-bord 
superviżorju jista’ jkun appoġġat minn 
kumitat ta’ tmexxija b’kompożizzjoni aktar 
limitata.

ta’ kreditu individwali. Sabiex iwettaq 
dawk il-kompiti b’mod effikaċi skont il-
prinċipju tas-separazzjoni minn kompiti 
relatati mal-politika monetarja, il-Kunsill 
Governattiv tal-BĊE għandu jkun jista’ 
jiddelega ċerti kompiti superviżorji 
ddefiniti b’mod ċar u deċiżjonijiet relatati 
lill-bord superviżorju, soġġett għas-
sorveljanza u responsabbiltà tal-Kunsill 
Governattiv. Il-bord superviżorju jista’ 
jkun appoġġat minn kumitat ta’ tmexxija 
b’kompożizzjoni aktar limitata.

Or. en

Emenda 18
Proposta għal regolament
Premessa 36a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36a) Il-bord superviżorju għandu jkun 
responsabbli mill-preparazzjoni u t-twettiq 
tad-deċiżjonijiet tal-Kunsill Governattiv 
tal-BĊE. Proposta tal-bord superviżorju 
għandhom jiġu aċċettati mill-Kunsill 
Governattiv sakemm jiġu rifjutati minn 
maġġoranza kwalifikata tal-membri 
tiegħu.

Or. en

Emenda 19
Proposta għal regolament
Premessa 36b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36b) Fejn awtorità nazzjonali kompetenti 
ma taqbilx ma’ deċiżjoni superviżorja tal-
BĊE, għandha tkun kapaċi tappella lill-
Awtorità Bankarja Ewropea, li għandha 
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tistabbilixxi korp ta’ appell xieraq li 
jindirizza d-deċiżjonijiet tiegħu lill-bord 
superviżorju. Fejn azzjoni titressaq 
quddiem il-qorti ta’ Stat Membru ta’ 
domiċilju jew ospitanti fir-rigward tal-
attivitajiet tal-BĊE fil-kapaċità 
superviżorja tiegħu, il-BĊE għandu jkun 
parti minn dak il-proċediment.

Or. en

Emenda 20
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) “Stat Membru parteċipanti" tfisser Stat 
Membru li l-munita tiegħu hija l-euro;

(1) “Stat Membru parteċipanti” tfisser Stat 
Membru li l-munita tiegħu hija l-euro u 
kwalunkwe Stat Membru ieħor li jagħżel 
li jipparteċipa fil-mekkaniżmu 
superviżorju uniku;

Or. en

Emenda 21
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) “Stat Membru non-parteċipanti” 
tfisser Stat Membru li l-munita tiegħu 
mhijiex l-euro u li jagħżel li ma 
jipparteċipax fil-mekkaniżmu 
superviżorju uniku;

Or. en

Emenda 22
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-BĊE għandu jikkoopera mill-qrib mal-
Awtorità Bankarja Ewropea, mal-Awtorita 
Ewropea tat-Titotli u s-Swieq u mal-
Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-
Pensjonijiet tax-Xogħol u mal-Bord 
Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku, li 
jiffurmaw parti mis-Sistema Ewropea tas-
Superviżjoni Finanzjarja stabbiliti bl-
Artikolu 2 tar-Regolamenti (UE) 
Nru 1093/2010, (UE) 1094/2010, u (UE) 
Nru 1095/2010.

Il-BĊE, fil-kapaċità superviżorja tiegħu,
għandu jikkoopera mill-qrib mal-Awtorità 
Bankarja Ewropea, mal-Awtorita Ewropea 
tat-Titotli u s-Swieq u mal-Awtorità 
Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet 
tax-Xogħol u mal-Bord Ewropew dwar ir-
Riskju Sistemiku, li jiffurmaw parti mis-
Sistema Ewropea tas-Superviżjoni 
Finanzjarja stabbiliti bl-Artikolu 2 tar-
Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, (UE) 
1094/2010, u (UE) Nru 1095/2010.

Or. en

Emenda 23
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-BĊE għandu, skont id-
dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi tal-
Unjoni, ikun esklussivament kompetenti 
biex iwettaq, għal finijiet superviżorji 
prudenzjali, il-kompiti li ġejjin b’rabta 
mal-istituzzjonijiet ta’ kreditu kollha 
stabbiliti fl-Istati Membri parteċipanti:

1. Il-BĊE għandu, mingħajr preġudizzju 
għas-setgħat tal-ABE u skont id-
dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi tal-
Unjoni, ikun esklussivament kompetenti 
biex iwettaq, għal finijiet superviżorji 
prudenzjali, il-kompiti li ġejjin b’rabta 
mal-istituzzjonijiet ta’ kreditu kollha 
stabbiliti fl-Istati Membri parteċipanti:

Or. en

Emenda 24
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) Biex iwettaq testijiet ta’ stress 
superviżorji fuq l-istituzzjonijiet ta’ kreditu 
biex jappoġġa l-analiżi superviżorja;

(h) Biex iwettaq testijiet ta’ stress 
superviżorji fuq l-istituzzjonijiet ta’ kreditu 
biex jappoġġa l-analiżi superviżorja u biex 
jippubblika r-riżultati ta’ dawk it-testijiet;
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Or. en

Emenda 25
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt l

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) Li jikkoordina u jesprimi pożizzjoni 
komuni tar-rappreżentanti minn 
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
parteċipanti fil-Bord tas-Superviżuri u l-
Bord Maniġerjali tal-Awtorità Bankarja 
Ewropea, għal kwistjonijiet relatati mal-
kompiti kkonferiti lill-BĊE b’dan ir-
Regolament.

(l) Li jifformula pożizzjoni komuni tar-
rappreżentanti minn awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri parteċipanti 
fil-Bord tas-Superviżuri u l-Bord 
Maniġerjali tal-Awtorità Bankarja 
Ewropea, għal kwistjonijiet relatati
direttament mal-kompiti kkonferiti lill-
BĊE b’dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 26
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Dan ir-Regolament huwa mingħajr 
preġudizzju għar-responsabbiltajiet u s-
setgħat relatati tal-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri parteċipanti biex iwettqu 
kompiti superviżorji li mhumiex 
imsemmija f’dan ir-Regolament.

4. Dan ir-Regolament huwa mingħajr 
preġudizzju għar-responsabbiltajiet u s-
setgħat relatati tal-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri parteċipanti biex iwettqu 
kompiti superviżorji li mhumiex konferiti
f’dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 27
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet 
kompetenti ta’ Stati Membri mhux 

Parteċipazzjoni fil-mekkaniżmu 
superviżorju uniku ta’ Stati Membri li l-
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parteċipanti munita tagħhom mhijiex l-euro;

Or. en

Emenda 28
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal dak il-għan, il-BĊE jista’ jindirizza 
linji gwida jew talbiet lill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali ta’ Stat Membru
mhux parteċipanti.

Għal dak il-għan, il-BĊE jista’ jindirizza 
linji gwida jew talbiet lill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali ta’ dak l-Istat
Membru.

Or. en

Emenda 29
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kooperazzjoni mill-qrib bejn il-BĊE u 
l-awtorità kompetenti nazzjonali ta’ Stat
Membru mhux parteċipanti għandha tiġi 
stabbilita, b’deċiżjoni adottata mill-BĊE, 
fejn jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

2. Il-kooperazzjoni mill-qrib bejn il-BĊE u 
l-awtorità kompetenti nazzjonali ta’ Stat 
Membru li l-munita tiegħu mhijiex l-euro 
iżda li jagħżel li jipparteċipa għandha tiġi 
stabbilita, b’deċiżjoni adottata mill-BĊE, 
fejn jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

Or. en

Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 2 
għandha tiddetermina, f'konformità mal-
Istatut tal-BĊE u tas-SEBĊ, il-

3. Id-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 2 
għandha tiddetermina, f'konformità mal-
Istatut tal-BĊE u tas-SEBĊ, il-
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kundizzjonijiet li skonthom ir-
rappreżentanti tal-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri li stabbilixxew 
kooperazzjoni mill-qrib skont dan l-
Artikolu għandhom jieħdu sehem fl-
attivitajiet tal-Bord Superviżorju.

kundizzjonijiet li skonthom ir-
rappreżentanti tal-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri parteċipanti li l-munita 
tagħhom mhijiex l-euro għandhom jieħdu 
sehem, b’mod sħiħ u skont termini indaqs 
bħar-rappreżentanti tal-Istati Membri li l-
munita tagħhom hija l-euro, fl-attivitajiet 
tal-Bord Superviżorju.

Or. en

Emenda 31
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Barra minn hekk, il-bord superviżorju 
għandu jinkludi President elett mill-
membri tal-Kunsill Governattiv minn fost 
il-membri, bl-eċċezzjoni tal-President tal-
Bord Eżekuttiv, u Viċi President elett mill-
membri tal-Kunsill governattiv tal-BĊE u 
minn fosthom.

2. Barra minn hekk, il-bord superviżorju 
għandu jinkludi President elett mill-
Parlament Ewropew fuq nomina mill-
Kunsill Governattiv tal-BĊE.

Or. en

Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Ir-rappreżentanti tal-awtorità 
kompetenti tal-Istati Membri li 
stabbilixxew kooperazzjoni mill-qrib skont 
l-Artikolu 6 għandhom jieħdu sehem fl-
attivitajiet tal-bord superviżorju skont il-
kundizzjonijiet stabbiliti fid-deċiżjoni 
adottata skont il-paragrafi 2 u 3 tal-
Artikolu 6, f’konformità mal-Istatut tas-
SEBĊ u tal-BĊE.

imħassar

Or. en
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Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kunsill Governattiv għandu jadotta r-
regoli ta’ proċedura tal-bord supeviżorju 
inklużi r-regoli dwar iż-żmien tal-kariga 
tal-President u l-Viċi President. Iż-żmien 
tal-kariga ma għandux jaqbeż ħames snin 
u ma għandux ikun rinnovabbli.

7. Il-Kunsill Governattiv għandu jadotta r-
regoli ta’ proċedura għalih innifsu u 
għall-bord supeviżorju, u għandu 
jippubblikahom. Ir-regoli ta’ proċedura
tal-bord superviżorju għandhom jiżguraw 
trattament ugwali tal-membri kollha 
tiegħu. Għandhom jistabbilixxu regoli li 
jippreskrivu ż-żmien tal-kariga tal-
President, li ma għandux jaqbeż ħames 
snin u ma għandux ikun rinnovabbli.

Or. en

Emenda 34
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Il-bord superviżorju għandu 
jippubblika l-minuti tiegħu.

Or. en

Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19a
Il-proċedura għat-teħid ta’ deċiżjonijiet

Il-bord superviżorju, li jaġixxi 
b’maġġoranza sempliċi, għandu jressaq 
proposti lill-Kunsill Governattiv tal-BĊE 
f’forma ta’ abbozz ta’ deċiżjonijiet. Il-
Kunsill Governattiv jista’ jaċċetta dak l-
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abbozz ta' deċiżjonijiet, jirreferihom lura 
b'kummenti lill-bord superviżorju, jew 
jirrifjutahom. Fil-każ li l-Kunsill 
Governattiv jirrifjuta l-abbozz ta’ 
deċiżjonijiet tal-bord superviżorju, 
għandu jaġixxi b’maġġoranza ta’ żewġ 
terzi tal-membri tiegħu li għandhom id-
dritt li jivvutaw, kif inhu definit fl-
Artikolu 10 tal-Istatut tas-SEBĊ u tal-
BĊE. Abbozz ta’ deċiżjoni jitqies bħala 
adottat sakemm il-Kunsill Governattiv 
jaġixxi fi żmien tliet ġimgħat.

Or. en

Emenda 36
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-BĊE għandu kull sena jissottometti 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Grupp tal-euro, rapport
dwar l-eżekuzzjoni tal-kompiti kkonferit 
lilu b’dan ir-Regolament.

1. Il-BĊE għandu jissottometti rapport 
annwali lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Grupp tal-
euro u lill-parlamenti nazzjonali tal-Istati 
Membri parteċipanti dwar l-eżekuzzjoni 
tal-kompiti kkonferit lilu b’dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 37
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-President tal-bord superviżorju tal-
BĊE għandu jippreżenta dan ir-rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Grupp tal-euro 
fil-preżenza ta’ rappreżentanti minn
kwalunkwe Stat Membru mhux
parteċipanti li miegħu jkun hemm 

2. Il-President tal-bord superviżorju tal-
BĊE għandu jippreżenta dak ir-rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Grupp tal-euro 
fil-preżenza ta’ rappreżentanti minn Stati 
Membri parteċipanti oħrajn.
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kooperazzjoni mill-qrib skont l-Artikolu 6.

Or. en

Emenda 38
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-President tal-bord superviżorju jista’, 
fuq talba tal-Parlament Ewropew,
jinstema’ mill-kumitati kompetenti tal-
Parlament Ewropew fir-rigward tal-
eżekuzzjoni tal-kompiti superviżorji 
tiegħu.

3. Fuq talba tal-Parlament Ewropew, il-
President tal-bord superviżorju għandu 
jipparteċipa fis-seduta ta’ smigħ mal-
kumitati kompetenti tal-Parlament 
Ewropew fir-rigward tal-eżekuzzjoni tal-
kompiti superviżorji tiegħu.

Or. en

Emenda 39
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-BĊE għandu jwieġeb oralment jew 
bil-miktub għall-mistoqsijiet li jsirulu mill-
Parlament Ewropew jew mill-Grupp tal-
euro.

4. Il-BĊE għandu jwieġeb oralment jew 
bil-miktub għall-mistoqsijiet li jsirulu mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

Or. en

Emenda 40
Proposta għal regolament
Artikolu 21a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 21a
Appelli

Awtorità kompetenti minn Stat Membru 
parteċipanti tista’ tressaq appell kontra 
deċiżjoni tal-BĊE quddiem il-Bord ta’ 
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Appell kif inhu pprovdut fir-Regolament 
(UE) Nru 1093/2010. 

Or. en

Emenda 41
Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapport għandu jintbagħat lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. Il-Kummissjoni 
għandha tagħmel proposti ta’ 
akkumpanjament, skont kif ikun xieraq.

Ir-rapport għandu jintbagħat lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. Il-Kummissjoni 
għandha tagħmel proposti ta’ 
akkumpanjament, skont kif ikun xieraq, 
inklużi proposti għall-integrazzjoni tal-
awtoritajiet superviżorji u l-mekkaniżmi 
attwali kollha f’awtorità tas-servizzi 
finanzjarji unika tal-UE li tkopri s-settur 
kollu.

Or. en


