
AM\1006888MT.doc PE521.747v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

2013/0253(COD)

22.10.2013

EMENDI
83 - 403

Abbozz ta’ rapport
Elisa Ferreira
(PE519.706v01-00)

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
regoli uniformi u proċedura uniformi għar-riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta’ 
kreditu u ċerti ditti tal-investiment fil-qafas ta’ Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni u Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni tal-Banek u li jemenda r-
Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Proposta għal regolament
(COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD))



PE521.747v01-00 2/188 AM\1006888MT.doc

MT

AM_Com_LegReport



AM\1006888MT.doc 3/188 PE521.747v01-00

MT

Emenda 83
Auke Zijlstra

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li 
tidher hawn taħt;

1. Jirrevoka l-proposta tal-Kummissjoni;

Or. en

Emenda 84
Bastiaan Belder

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li 
tidher hawn taħt;

1. Jiċħad il-proposta tal-Kummissjoni;

Or. nl

Emenda 85
Auke Zijlstra

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1a. Jindika li l-Artikolu 114 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea mhuwiex bażi legali sura għall-
adozzjoni tal-proposta;

Or. en
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Emenda 86
Auke Zijlstra

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1b (ġdid)

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1b. Jindika li l-proposta tikser is-sovranità 
baġitarja nazzjonali, u b’hekk teħtieġ 
bidla fit-Trattat sabiex tkun legalment 
imressqa mill-Kummissjoni Ewropea lill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill.

Or. en

Emenda 87
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Mill-bidu tal-kriżi finanzjarja u 
ekonomika attwali, kien hemm inċertezza 
dwar l-ammont ta’ telf pendenti fil-banek 
Ewropej u mhuwiex magħruf kemm u 
liema banek għandhom ikunu verament 
taħt proċeduri ta’ riżoluzzjoni jekk jiġu 
applikati kriterji oġġettivi u uniformi. L-
MUR għandu jagħmel testijiet tal-istress 
qabel it-tmiem tal-2014. Jekk, skont dawn 
it-testijiet tal-istress, ċertu banek se 
jkollhom bżonn finanzjament żejjed, 
għandu jkun kopert mis-sidien ta’ dawn 
il-banek u l-Istati Membri li kienu 
responsabbli għas-superviżjoni tagħhom. 
MUR jista’ jiġi applikat biss wara li l-assi 
legati kollha jiġu approvati, ir-rekwiżiti 
ta’ kapital jiġu ssodisfati u s-sistema 
bankarja titqies bħala fuq bażi soda anke 
f’aspetti oħrajn. B’hekk l-MUR għandu 
jibda jopera biss wara t-tmiem tal-2017.
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Or. en

Emenda 88
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Id-diverġenzi fir-regoli nazzjonali dwar 
ir-riżoluzzjoni bejn Stati Membri differenti 
u l-prattiki amministrattivi li 
jikkorrispondu u n-nuqqas ta’ proċess tat-
teħid ta’ deċiżjonijiet unifikat fil-livell tal-
Unjoni għar-riżoluzzjoni ta’ banek 
transfruntieri jikkontribwixxu għal dan in-
nuqqas ta’ fiduċja u l-instabbiltà tas-suq, 
minħabba li ma jiżgurawx ċertezza u 
prevedibbiltà dwar l-eżitu possibbli ta’ 
falliment ta’ bank. Id-deċiżjonijiet dwar 
riżoluzzjoni meħuda fil-livell nazzjonali 
biss jistgħu jwasslu għal distorsjonijiet 
tal-kompetizzjoni u, fl-aħħar mill-aħħar, 
li jiddgħajjef is-suq intern.

(2) Id-diverġenzi fir-regoli nazzjonali dwar 
ir-riżoluzzjoni bejn Stati Membri differenti 
u l-prattiki amministrattivi li 
jikkorrispondu u n-nuqqas ta’ proċess tat-
teħid ta’ deċiżjonijiet unifikat fil-livell tal-
Unjoni għar-riżoluzzjoni ta’ banek 
transfruntieri jikkontribwixxu għal dan in-
nuqqas ta’ fiduċja u l-instabbiltà tas-suq, 
minħabba li ma jiżgurawx ċertezza u 
prevedibbiltà dwar l-eżitu possibbli ta’ 
falliment ta’ bank.

Or. en

Emenda 89
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) ir-rabta bejn is-sovrani u s-settur 
bankarju, li kellha effetti katastrofiċi fuq 
l-ekonomija fl-Unjoni sħiħa waqt il-kriżi, 
għandha tinqata’ sabiex titnaqqas il-
frammentazzjoni attwali tas-swieq 
finanzjarji. Anke jekk l-unjoni bankarja 
se ssib lilha nnifisha fuq fundament 
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stabbli biss meta t-tliet pilastri jkunu 
kollha ġew stabbiliti, jiġifieri meta jkun 
inħoloq ukoll mekkaniżmu Ewropew 
komuni għal skemi ta’ garanzija tad-
depożiti, l-istabbiliment ta’ Mekkaniżmu 
Uniku ta’ Riżoluzzjoni diġà huwa pass 
sinifikanti f’din id-direzzjoni.

Or. de

Emenda 90
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) In-nuqqas ta’ kapaċità ta’ ċerti Stati 
Membri li jkollhom istituzzjonijiet li 
joperaw sew fil-qasam tar-riżoluzzjoni ta’ 
bank żied il-ħsara tal-kriżi bankarja 
f’dawn l-aħħar snin

Or. en

Emenda 91Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 4b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) L-awtoritajiet nazzjonali jistgħu 
jkollhom inċentivi ta’ salvataġġ tal-banek 
bil-flus pubbliku qabel ma jersqu lejn 
proċess ta’ riżoluzzjoni, u b’hekk il-
ħolqien ta’ Mekkaniżmu ta’ Riżoluzzjoni 
Ewropew se jkun fundamentali sabiex 
jinħolqu kundizzjonijiet ugwali u approċċ 
aktar newtrali biex jiġi deċiż jekk bank 
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partikolari għandux jiġi riżolt.

Or. en

Emenda 92
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Id-Direttiva [ ] tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill13 armonizzat sa ċertu punt ir-
regoli nazzjonali dwar ir-riżoluzzjoni tal-
banek u pprevediet il-kooperazzjoni fost l-
awtoritajiet tar-riżoluzzjoni meta jiġi 
indirizzat il-falliment tal-banek 
transfruntiera. Madankollu, l-
armonizzazzjoni prevista fid-Direttiva [ ] 
mhijiex kompluta u l-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet mhuwiex iċċentralizzat. Id-
Direttiva [ ] essenzjalment tipprevedi 
għodod komuni ta’ riżoluzzjoni u setgħat
disponibbli għall-awtoritajiet nazzjonali ta’ 
kull Stat Membru imma tħalli diskrezzjoni 
għall-awtoritajiet nazzjonali fl-
applikazzjoni tal-għodod u fl-użu tal-
arranġamenti nazzjonali ta’ finanzjament 
b’appoġġ tal-proċeduri ta’ riżoluzzjoni. Id-
Direttiva [ ] ma tevitax li l-Istati Membri 
jieħdu deċiżjonijiet separati u 
potenzjalment inkonsistenti fir-rigward tar-
riżoluzzjoni ta’ gruppi transfruntiera li 
jistgħu jaffettwaw il-kostijiet kumplessivi 
tar-riżoluzzjoni. Barra minn hekk, peress li
tipprevedi arranġamenti nazzjonali ta’ 
finanzjament, din ma tnaqqasx biżżejjed 
id-dipendenza tal-banek fuq l-appoġġ 
mill-baġits nazzjonali u ma tevitax 
approċċi differenti mill-Istati Membri fl-
użu tal-arranġamenti ta’ finanzjament.

(6) Id-Direttiva [ ] tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill armonizzat sa ċertu punt ir-
regoli nazzjonali dwar ir-riżoluzzjoni tal-
banek u pprevediet il-kooperazzjoni fost l-
awtoritajiet tar-riżoluzzjoni meta jiġi 
indirizzat il-falliment tal-banek 
transfruntiera. Madankollu, l-proċess tat-
teħid tad-deċiżjonijiet mhuwiex 
iċċentralizzat. Id-Direttiva [ ] 
essenzjalment tipprevedi għodod komuni 
ta’ riżoluzzjoni u setgħat disponibbli għall-
awtoritajiet nazzjonali ta’ kull Stat 
Membru imma tħalli diskrezzjoni għall-
awtoritajiet nazzjonali fl-applikazzjoni tal-
għodod u fl-użu tal-arranġamenti 
nazzjonali ta’ finanzjament b’appoġġ tal-
proċeduri ta’ riżoluzzjoni. Id-Direttiva [ ] 
ma tevitax li l-Istati Membri jieħdu 
deċiżjonijiet separati u potenzjalment 
inkonsistenti fir-rigward tar-riżoluzzjoni ta’ 
gruppi transfruntiera li jistgħu jaffettwaw 
il-kostijiet kumplessivi tar-riżoluzzjoni. 
Barra minn hekk, tipprevedi arranġamenti 
nazzjonali ta’ finanzjament.

__________________ __________________
13 Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-

13 Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-
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irkupru u r-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet 
ta’ kreditu u ditti ta’ investiment u li 
temenda d-Direttivi tal-Kunsill 77/91/KEE 
u 82/891/KE, id- Direttivi 2001/24/KE, 
2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE, 
2007/36/KE u 2011/35/KE u r-Regolament
(UE) Nru 1093/2010. ĠU C , , p. .

irkupru u r-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet 
ta’ kreditu u ditti ta’ investiment u li 
temenda d-Direttivi tal-Kunsill 77/91/KEE 
u 82/891/KE, id- Direttivi 2001/24/KE, 
2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE, 
2007/36/KE u 2011/35/KE u r-Regolament
(UE) Nru 1093/2010. ĠU C , , p. .

Or. en

Emenda 93
Bastiaan Belder

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 

(7) Miżuri biex jindirizzaw self ħażin fuq 
karti tal-bilanċ fil-pajjiżi affettwati minn 
kriżijiet huma insuffiċjentement 
iggarantiti, peress li, la fil-livell nazzjonali 
u lanqas Ewropew id-dispożizzjonijiet ta’ 
finanzjament ta’ emerġenza ma huma 
suffiċjenti biex jissodisfaw ir-rekwiżiti 
kapitali.  In-nuqqas ta’ pjan ta’
emerġenza pubbliku huwa problematiku, 
partikolarment fid-dawl tan-nuqqas ta’ 
adozzjoni ta’ ftehimiet suffiċjenti fir-
rigward ta’ distribuzzjoni ġusta tal-piżijiet 
bejn l-Istati Membri minn naħa waħda u 
bejn l-Istati Membri taż-żona ewro min-
naħa l-oħra. Barra minn hekk, għandhom 
jiġu adottati ftehimiet sodi sabiex 
jipprevjenu kwalunkwe rikorrenza 
possibbli ta’ żbilanċi ta’ dejn fiż-żona 
ewro. Peress li, b’konnessjoni ma’ dan, l-
ebda arranġamenti effettivi ma ġew 
miftiehma, unjoni bankarja li tinkorpora
mekkaniżmu uniku ta’ riżoluzzjoni u fond
ta’ riżoluzzjoni bankarju uniku mhix 
rakkomandata.
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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. nl

Emenda 94
Olle Schmidt

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 

(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 
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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.

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. Il-mekkaniżmi għal 
kooperazzjoni dwar istituzzjonijiet 
stabbiliti fi Stati Membri parteċipanti u 
mhux parteċipanti għandhom ikunu ċari, 
u huwa importanti li jiġi żgurat li ma 
jkunx hemm diskriminazzjoni kontra l-
Istati Membri mhux parteċipanti.

Or. en

Emenda 95
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Sabiex jiġu restawrati l-fiduċja u l-
kredibilità fis-settur bankarju, il-BĊE se 
twettaq valutazzjoni komprensiva tal-karti 
bilanċjali tal-banek kollha sorveljati 
direttament. Għal dawk il-banek fl-Istati 
Membri parteċipanti li mhumiex soġġetti 
għal superviżjoni diretta mill-BĊE, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom, 
b’kooperazzjoni mal-BĊE, iwettqu 
valutazzjoni ekwivalenti tal-karti 
bilanċjali li hija proporzjonata għad-daqs 
u mudell operazzjonali tal-bank. Dan 
jikkontribwixxi wkoll sabiex tiġi 
restawrata l-kredibilità u jiġi żgurat li l-
banek kollha se jkunu soġġetti għal 
reviżjoni.

Or. en



AM\1006888MT.doc 11/188 PE521.747v01-00

MT

Emenda 96
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Kull qafas attwali u ġdid għall-
irkupru u r-riżoluzzjoni bankarja ġewwa 
l-UE għandu jiġi rregolat biss mid-
Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-irkupru 
u r-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ 
kreditu u ditti ta’ investiment (BRRD).

Or. en

Emenda 97
Danuta Maria Hübner

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Peress li l-MSU se jkollu ambitu 
idjaq mill-MRU, jista’ jkun il-każ li bank 
ikun sorveljat lokalment iżda riżolt 
ċentralment. B’hekk jista’ jkun hemm 
problemi ta’ koordinazzjoni u r-
regolament tal-MRU għandu joħloq 
dispożizzjonijiet għall-indirizzar ta’ dawn 
il-problemi.

Or. en

Emenda 98
Peter Simon

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)



PE521.747v01-00 12/188 AM\1006888MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Ir-responsabbiltà u l-kontroll fl-
unjoni bankarja għandhom isiru fuq l-
istess livell, jiġifieri banek Ewropej 
direttament sorveljati fuq livell Ewropew 
għandhom ukoll jgħaddu minn 
riżoluzzjoni diretta fuq livell Ewropew. 
Għal istituzzjonijiet ta’ kreditu, li huma 
sorveljati primarjament b’mod nazzjonali 
fi ħdan il-Mekkaniżmu Superviżorju 
Komuni, imbagħad għandha tkun 
kompetenti l-awtorità nazzjonali ta’ 
superviżjoni.

Or. de

Emenda 99
Danuta Maria Hübner

Proposta għal regolament
Premessa 8b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8b) L-MSU għandu jippermetti l-
possibilità li Stat Membru mhux 
parteċipanti fiż-żona tal-euro jtemm il-
kooperazzjoni mill-qrib tiegħu mal-MSU. 
B’hekk jista’ jiġri li Stat Membru 
jiddeċiedi li jitlaq mill-MSU iżda jkollu 
istituzzjoni fit-territorju tiegħu li 
tibbenefika minn finanzjament ta’ 
riżoluzzjoni mill-fond tal-MUR. Ir-
regolament tal-MUR għandu jistabbilixxi 
d-dispożizzjonijiet għall-indirizzar ta’ tali 
sitwazzjoni. 

Or. en

Emenda 100
Wolf Klinz
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Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Filwaqt li l-banek fl-Istati Membri li 
jibqgħu barra mill-MSU jibbenefikaw fil-
livell nazjonali minn arranġamenti ta’ 
superviżjoni, riżoluzzjoni u salvagwardja 
finanzjarja li huma allinjati, il-banek fl-
Istati Membri parteċipanti fl-MSU tal-
Unjoni huma soġġetti għal arranġamenti 
tal-Unjoni għas-superviżjoni u 
arranġamenti nazzjonali għar-riżoluzzjoni 
u s-salvagwardji finanzjarji. Dan l-
allinjament ħażin joħloq żvantaġġ 
kompetittiv għall-banek fl-Istati Membri li 
qed jieħdu sehem fl-MSU meta mqabbla 
ma’ dawk fl-Istati Membri l-oħra. Peress li 
s-superviżjoni u r-riżoluzzjoni qegħdin fuq 
żewġ livelli differenti mal-MSU, l-
intervent u r-riżoluzzjoni fil-banek fl-Istati 
Membri li qed jieħdu sehem fl-MSU ma 
jkunux rapidi, konsistenti u effettivi daqs 
fil-banek fl-Istati Membri barra mill-MSU. 
Dan għandu riperkussjonijiet negattivi fuq 
il-kostijiet tal-finanzjament għal dawn il-
banek u joħloq żvantaġġ kompetittiv 
b’effetti detrimentali għall-Istati Membri li 
fihom joperaw dawk il-banek u għall-
funzjonament globali tas-suq intern. 
Għalhekk, mekkaniżmu ta’ riżoluzzjoni 
ċentralizzat għall-banek kollha li joperaw 
fl-Istati Membri li qed jieħdu sehem fl-
MSU huwa essenzjali biex jiġu ggarantiti 
kundizzjonijiet indaqs.

(9) Filwaqt li l-banek fl-Istati Membri li 
jibqgħu barra mill-MSU jibbenefikaw fil-
livell nazzjonali minn arranġamenti ta’ 
superviżjoni, riżoluzzjoni u salvagwardja 
finanzjarja li huma allinjati, il-banek fl-
Istati Membri parteċipanti fl-MSU tal-
Unjoni huma soġġetti għal arranġamenti 
tal-Unjoni għas-superviżjoni u 
arranġamenti nazzjonali għar-riżoluzzjoni 
u s-salvagwardji finanzjarji. Dan l-
allinjament ħażin joħloq żvantaġġ 
kompetittiv għall-banek fl-Istati Membri li 
qed jieħdu sehem fl-MSU meta mqabbla 
ma’ dawk fl-Istati Membri l-oħra. Peress li 
s-superviżjoni u r-riżoluzzjoni qegħdin fuq 
żewġ livelli differenti mal-MSU, l-
intervent u r-riżoluzzjoni fil-banek fl-Istati 
Membri li qed jieħdu sehem fl-MSU ma 
jkunux rapidi, konsistenti u effettivi daqs 
fil-banek fl-Istati Membri barra mill-MSU. 
Dan għandu riperkussjonijiet negattivi fuq 
il-kostijiet tal-finanzjament għal dawn il-
banek u joħloq żvantaġġ kompetittiv 
b’effetti detrimentali għall-Istati Membri li 
fihom joperaw dawk il-banek u għall-
funzjonament globali tas-suq intern. 
Għalhekk, mekkaniżmu ta’ riżoluzzjoni 
ċentralizzat għall-banek li joperaw fl-Istati 
Membri li qed jieħdu sehem fl-MSU u 
soġġetti għas-superviżjoni diretta tal-BĊE
huwa essenzjali biex jiġu ggarantiti 
kundizzjonijiet indaqs.

Or. en

Emenda 101
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Filwaqt li l-banek fl-Istati Membri li 
jibqgħu barra mill-MSU jibbenefikaw fil-
livell nazjonali minn arranġamenti ta’ 
superviżjoni, riżoluzzjoni u salvagwardja 
finanzjarja li huma allinjati, il-banek fl-
Istati Membri parteċipanti fl-MSU tal-
Unjoni huma soġġetti għal arranġamenti 
tal-Unjoni għas-superviżjoni u 
arranġamenti nazzjonali għar-riżoluzzjoni 
u s-salvagwardji finanzjarji. Dan l-
allinjament ħażin joħloq żvantaġġ 
kompetittiv għall-banek fl-Istati Membri li 
qed jieħdu sehem fl-MSU meta mqabbla 
ma’ dawk fl-Istati Membri l-oħra. Peress li 
s-superviżjoni u r-riżoluzzjoni qegħdin fuq 
żewġ livelli differenti mal-MSU, l-
intervent u r-riżoluzzjoni fil-banek fl-Istati 
Membri li qed jieħdu sehem fl-MSU ma 
jkunux rapidi, konsistenti u effettivi daqs 
fil-banek fl-Istati Membri barra mill-MSU. 
Dan għandu riperkussjonijiet negattivi fuq 
il-kostijiet tal-finanzjament għal dawn il-
banek u joħloq żvantaġġ kompetittiv 
b’effetti detrimentali għall-Istati Membri li 
fihom joperaw dawk il-banek u għall-
funzjonament globali tas-suq intern. 
Għalhekk, mekkaniżmu ta’ riżoluzzjoni 
ċentralizzat għall-banek kollha li joperaw 
fl-Istati Membri li qed jieħdu sehem fl-
MSU huwa essenzjali biex jiġu ggarantiti 
kundizzjonijiet indaqs.

(9) Filwaqt li l-banek fl-Istati Membri li 
jibqgħu barra mill-MSU jibbenefikaw fil-
livell nazzjonali minn arranġamenti ta’ 
superviżjoni, riżoluzzjoni u salvagwardja 
finanzjarja li huma allinjati, il-banek fl-
Istati Membri parteċipanti fl-MSU tal-
Unjoni huma soġġetti għal arranġamenti 
tal-Unjoni għas-superviżjoni u 
arranġamenti nazzjonali għar-riżoluzzjoni 
u s-salvagwardji finanzjarji. Dan l-
allinjament ħażin joħloq żvantaġġ 
kompetittiv għall-banek fl-Istati Membri li 
qed jieħdu sehem fl-MSU meta mqabbla 
ma’ dawk fl-Istati Membri l-oħra. Peress li 
s-superviżjoni u r-riżoluzzjoni qegħdin fuq 
żewġ livelli differenti mal-MSU, l-
intervent u r-riżoluzzjoni fil-banek fl-Istati 
Membri li qed jieħdu sehem fl-MSU ma 
jkunux rapidi, konsistenti u effettivi daqs 
fil-banek fl-Istati Membri barra mill-MSU. 
Dan għandu riperkussjonijiet negattivi fuq 
il-kostijiet tal-finanzjament għal dawn il-
banek u joħloq żvantaġġ kompetittiv 
b’effetti detrimentali għall-Istati Membri li 
fihom joperaw dawk il-banek u għall-
funzjonament globali tas-suq intern. 
Għalhekk, mekkaniżmu ta’ riżoluzzjoni 
ċentralizzat għall-banek kollha li joperaw 
fl-Istati Membri li qed jieħdu sehem fl-
MSU huwa essenzjali biex jiġu ggarantiti 
kundizzjonijiet indaqs. Hija ta’ importanza 
massima li jiġi salvagwardjat il-
funzjonament tas-suq intern. Il-ħolqien 
tal-MUR m’għandux iwassal għal 
diskriminazzjoni kontra Stati Membri 
mhux parteċipanti, pereżempju fir-
rigward tar-riżoluzzjoni ta’ banek 
transfruntiera.

Or. en

Emenda 102
Sharon Bowles
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Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) 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) Il-kondiviżjoni tar-responsabbiltajiet
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 jirreplika n-nuqqas ta’ 
qbil ġuriżdizzjonali li dan ir-Regolament 
għandu l-għan li jirriżolvi għall-MSU. 
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.

Or. en
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Emenda 103
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Fl-istabbiliment tal-MUR, u b’mod 
parallel ma’ dak li sar fl-MSU, il-Bord 
għandu jkun responsabbli li jipprepara 
memorandum ta’ qbil dwar ir-regoli u l-
proċedura li għandhom jittieħdu mill-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni u l-
Bord; Il-Bord għandu jkun responsabbli 
għat-tfassil tal-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni 
tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu li huma taħt 
superviżjoni diretta tal-BĊE taħt il-qafas 
tal-MSU, kif ukoll l-istituzzjonijiet u 
gruppi transfruntiera kollha, billi l-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
għandhom ikunu responsabbli għat-tfassil 
tal-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni tal-
istituzzjonijiet ta’ kreditu li jinsabu 
esklussivament fl-Istat Membru tagħhom 
u mhumiex entitajiet transfruntiera, 
għalkemm dejjem soġġetti għal 
approvazzjoni finali mill-Bord; L-istess 
prinċipju għandu jiġi applikat għall-
adozzjoni ta’ skemi u azzjonijiet ta’ 
riżoluzzjoni fuq il-bażi ta’ kooperazzjoni 
qawwija mill-qrib;

Or. en

Emenda 104
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Premessa 10b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10b) Il-ħolqien ta’ Unjoni Bankarja 
huwa proġett li m’għandux jiġi 
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sottovalutat, la fil-miri tiegħu, lanqas fil-
konsegwenzi mhux mistennija tiegħu. 
Għalkemm hemm bżonn ta’ qafas 
finanzjarju uniku, l-Istituzzjonijiet 
Ewropej u l-Istati Membri għandhom 
ikunu allinjati fl-opinjonijiet tagħhom 
dwar dan il-proġett sabiex jinkiseb qafas 
komplet u robust ta’ suċċess; 

Or. en

Emenda 105
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Premessa 10c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10c) Għandu jintlaħaq approċċ 
ibbilanċjat bejn il-prevedibbiltà u l-
flessibbiltà sabiex il-futur tas-sistema 
bankarja tagħna ma jitqegħidx f’periklu; 
approċċ ibbilanċjat bejn ir-rwol tal-
awtoritajiet ċentrali u l-awtoritajiet 
nazzjonali għandu jiġi salvagwardjat u r-
rwol importanti tal-awtoritajiet nazzjonali 
m’għandu qatt jiġi sottovalutat; l-impatt li 
l-proġett sħiħ se jkollu fuq kredituri 
superjuri mhux garantiti għandu jiġi 
valutat b’attenzjoni, inklużi aspettattivi ta’ 
telf aktar baxxi milli jkunu mistennija fl-
insolvenza;

Or. en

Emenda 106
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Premessa 10d (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10d) Qabel id-dħul fis-seħħ tal-
Mekkaniżmu Superviżorju Uniku, id-
Direttiva dwar Irkupru u Riżoluzzjoni ta’ 
Bank u l-Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni għandhom ikunu allinjati 
kemm jista’ jkun, l-aktar sabiex jiġu 
evitati konsegwenzi negattivi mhux 
maħsuba fil-qafas ta’ riżoluzzjonijiet 
possibbli ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu li 
jistgħu jseħħu fil-perjodu ta’ tranżizzjoni, 
jiġifieri fi Stati Membri b’riskju kreditizju 
sovran ogħla;

Or. en

Emenda 107
Peter Simon

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni tal-
Banek (minn hawn’ il quddiem imsejjaħ il-
“Fond”) huwa element essenzjali li 
mingħajru Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni ma jistax jaħdem kif suppost.
Sistemi differenti ta’ finanzjament 
nazzjonali ifixklu l-applikazzjoni ta’ 
regoli uniformi dwar ir-riżoluzzjoni tal-
banek fis-suq intern. Il-Fond għandu jgħin 
sabiex tiġi żgurata prattika 
amministrattiva uniformi fil-finanzjament 
tar-riżoluzzjoni u jiġi evitat il-ħolqien ta’ 
ostakoli għall-eżerċizzju tal-libertajiet 
fundamentali jew id-distorsjoni tal-
kompetizzjoni fis-suq intern minħabba 
prattiki nazzjonali. Il-Fond għandu jkun 
iffinanzjat direttament mill-banek u għandu 
jinġabar fil-livell tal-Unjoni sabiex ir-
riżorsi tar-riżoluzzjoni jkunu jistgħu jiġu 

(11) Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni tal-
Banek (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ il-
“Fond”) huwa element essenzjali li 
mingħajru Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni ma jistax jaħdem kif suppost. 
Il-Fond għandu jkun iffinanzjat direttament 
mill-banek u għandu jinġabar fil-livell tal-
Unjoni sabiex ir-riżorsi tar-riżoluzzjoni 
jkunu jistgħu jiġu oġġettivament allokati fl-
Istati Membri biex b’hekk tiżdied l-
istabbiltà finanzjarja u tiġi limitata r-rabta 
bejn il-perċezzjoni tal-pożizzjoni fiskali 
tal-Istati Membri individwali u l-kostijiet 
tal-iffinanzjar tal-banek u l-intrapriżi kbar, 
sistemikament importanti li joperaw 
f’dawk l-Istati Membri. Istituzzjonijiet li 
jħallsu fil-Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni 
tal-Banek għandhom ikunu eżentati mill-
obbligu ta’ kontribut għal fondi 
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oġġettivament allokati fl-Istati Membri 
biex b’hekk tiżdied l-istabbiltà finanzjarja 
u tiġi limitata r-rabta bejn il-perċezzjoni 
tal-pożizzjoni fiskali tal-Istati Membri 
individwali u l-kostijiet tal-iffinanzjar tal-
banek u l-intrapriżi li joperaw f’dawk l-
Istati Membri.

nazzjonali għar-riżoluzzjoni, biex tkun 
evitata tassazzjoni doppja.

Or. de

Emenda 108
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni tal-
Banek (minn hawn’ il quddiem imsejjaħ il-
“Fond”) huwa element essenzjali li 
mingħajru Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni ma jistax jaħdem kif suppost. 
Sistemi differenti ta’ finanzjament 
nazzjonali ifixklu l-applikazzjoni ta’ regoli 
uniformi dwar ir-riżoluzzjoni tal-banek fis-
suq intern. Il-Fond għandu jgħin sabiex tiġi 
żgurata prattika amministrattiva uniformi 
fil-finanzjament tar-riżoluzzjoni u jiġi 
evitat il-ħolqien ta’ ostakoli għall-
eżerċizzju tal-libertajiet fundamentali jew 
id-distorsjoni tal-kompetizzjoni fis-suq 
intern minħabba prattiki nazzjonali. Il-
Fond għandu jkun iffinanzjat direttament 
mill-banek u għandu jinġabar fil-livell tal-
Unjoni sabiex ir-riżorsi tar-riżoluzzjoni 
jkunu jistgħu jiġu oġġettivament allokati fl-
Istati Membri biex b’hekk tiżdied l-
istabbiltà finanzjarja u tiġi limitata r-rabta 
bejn il-perċezzjoni tal-pożizzjoni fiskali 
tal-Istati Membri individwali u l-kostijiet 
tal-iffinanzjar tal-banek u l-intrapriżi li 
joperaw f’dawk l-Istati Membri.

(11) Netwerk ta’ Fondi Nazzjonali għar-
Riżoluzzjoni tal-Banek (minn hawn ’il 
quddiem imsejjaħ il-’Fond’) huwa element 
essenzjali li mingħajru Mekkaniżmu Uniku 
ta’ Riżoluzzjoni ma jistax jaħdem kif
suppost. Sistemi differenti ta’ finanzjament 
nazzjonali ifixklu l-applikazzjoni ta’ regoli 
uniformi dwar ir-riżoluzzjoni tal-banek fis-
suq intern. Il-Fond għandu jgħin sabiex tiġi 
żgurata prattika amministrattiva uniformi 
fil-finanzjament tar-riżoluzzjoni u jiġi 
evitat il-ħolqien ta’ ostakoli għall-
eżerċizzju tal-libertajiet fundamentali jew 
id-distorsjoni tal-kompetizzjoni fis-suq 
intern minħabba prattiki nazzjonali. Il-
Fondi Nazzjonali għandhom ikunu 
iffinanzjati direttament mill-banek u
għandhom jinġabru fil-livell tal-Unjoni 
sabiex ir-riżorsi tar-riżoluzzjoni jkunu 
jistgħu jiġu oġġettivament allokati fl-Istati 
Membri. Il-Fondi Nazzjonali ta’ 
Riżoluzzjoni tal-Istati Membri biss fejn 
jopera l-bank taħt riżoluzzjoni jista’ 
jipparteċipa fil-finanzjament, skont is-
sehem tal-attività finanzjarja, biex b’hekk 
tiżdied l-istabbiltà finanzjarja u tiġi limitata 
r-rabta bejn il-perċezzjoni tal-pożizzjoni 
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fiskali tal-Istati Membri individwali u l-
kostijiet tal-iffinanzjar tal-banek u l-
intrapriżi li joperaw f’dawk l-Istati 
Membri.

Or. en

Emenda 109
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni tal-
Banek (minn hawn’ il quddiem imsejjaħ il-
“Fond”) huwa element essenzjali li 
mingħajru Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni ma jistax jaħdem kif suppost. 
Sistemi differenti ta’ finanzjament 
nazzjonali ifixklu l-applikazzjoni ta’ regoli 
uniformi dwar ir-riżoluzzjoni tal-banek fis-
suq intern. Il-Fond għandu jgħin sabiex tiġi 
żgurata prattika amministrattiva uniformi 
fil-finanzjament tar-riżoluzzjoni u jiġi 
evitat il-ħolqien ta’ ostakoli għall-
eżerċizzju tal-libertajiet fundamentali jew 
id-distorsjoni tal-kompetizzjoni fis-suq 
intern minħabba prattiki nazzjonali. Il-
Fond għandu jkun iffinanzjat direttament 
mill-banek u għandu jinġabar fil-livell tal-
Unjoni sabiex ir-riżorsi tar-riżoluzzjoni 
jkunu jistgħu jiġu oġġettivament allokati fl-
Istati Membri biex b’hekk tiżdied l-
istabbiltà finanzjarja u tiġi limitata r-rabta 
bejn il-perċezzjoni tal-pożizzjoni fiskali 
tal-Istati Membri individwali u l-kostijiet 
tal-iffinanzjar tal-banek u l-intrapriżi li 
joperaw f’dawk l-Istati Membri.

(11) Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni tal-
Banek (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ il-
“Fond”) huwa element essenzjali li 
mingħajru Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni ma jistax jaħdem kif suppost. 
Sistemi differenti ta’ finanzjament 
nazzjonali ifixklu l-applikazzjoni ta’ regoli 
uniformi dwar ir-riżoluzzjoni tal-banek fis-
suq intern. Il-Fond għandu jgħin sabiex tiġi 
żgurata prattika amministrattiva uniformi 
fil-finanzjament tar-riżoluzzjoni u jiġi 
evitat il-ħolqien ta’ ostakoli għall-
eżerċizzju tal-libertajiet fundamentali jew 
id-distorsjoni tal-kompetizzjoni fis-suq 
intern minħabba prattiki nazzjonali. Il-
Fond għandu jkun iffinanzjat direttament 
mill-banek u għandu jinġabar fil-livell tal-
Unjoni sabiex ir-riżorsi tar-riżoluzzjoni 
jkunu jistgħu jiġu oġġettivament allokati fl-
Istati Membri biex b’hekk tiżdied l-
istabbiltà finanzjarja u tiġi limitata r-rabta 
bejn il-perċezzjoni tal-pożizzjoni fiskali 
tal-Istati Membri individwali u l-kostijiet 
tal-iffinanzjar tal-banek u l-intrapriżi li 
joperaw f’dawk l-Istati Membri. Il-banek 
parteċipanti għandhom jikkontribwixxu 
għall-finanzjament ta’ skema waħda, fond 
nazzjonali jew il-Fond Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni. 
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Or. en

Emenda 110
Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni tal-
Banek (minn hawn’ il quddiem imsejjaħ il-
“Fond”) huwa element essenzjali li 
mingħajru Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni ma jistax jaħdem kif suppost. 
Sistemi differenti ta’ finanzjament 
nazzjonali ifixklu l-applikazzjoni ta’ regoli 
uniformi dwar ir-riżoluzzjoni tal-banek fis-
suq intern. Il-Fond għandu jgħin sabiex tiġi 
żgurata prattika amministrattiva uniformi 
fil-finanzjament tar-riżoluzzjoni u jiġi 
evitat il-ħolqien ta’ ostakoli għall-
eżerċizzju tal-libertajiet fundamentali jew 
id-distorsjoni tal-kompetizzjoni fis-suq 
intern minħabba prattiki nazzjonali. Il-
Fond għandu jkun iffinanzjat direttament 
mill-banek u għandu jinġabar fil-livell tal-
Unjoni sabiex ir-riżorsi tar-riżoluzzjoni 
jkunu jistgħu jiġu oġġettivament allokati fl-
Istati Membri biex b’hekk tiżdied l-
istabbiltà finanzjarja u tiġi limitata r-rabta 
bejn il-perċezzjoni tal-pożizzjoni fiskali 
tal-Istati Membri individwali u l-kostijiet 
tal-iffinanzjar tal-banek u l-intrapriżi li 
joperaw f’dawk l-Istati Membri.

(11) Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni tal-
Banek (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ il-
“Fond”) huwa element essenzjali li 
mingħajru Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni ma jistax jaħdem kif suppost. 
Sistemi differenti ta’ finanzjament 
nazzjonali ifixklu l-applikazzjoni ta’ regoli 
uniformi dwar ir-riżoluzzjoni tal-banek fis-
suq intern. Il-Fond għandu jgħin sabiex tiġi 
żgurata prattika amministrattiva uniformi 
fil-finanzjament tar-riżoluzzjoni u jiġi 
evitat il-ħolqien ta’ ostakoli għall-
eżerċizzju tal-libertajiet fundamentali jew 
id-distorsjoni tal-kompetizzjoni fis-suq 
intern minħabba prattiki nazzjonali. Il-
Fond għandu jkun iffinanzjat direttament 
mill-banek u għandu jinġabar fil-livell tal-
Unjoni sabiex ir-riżorsi tar-riżoluzzjoni 
jkunu jistgħu jiġu oġġettivament allokati fl-
Istati Membri biex b’hekk tiżdied l-
istabbiltà finanzjarja u tiġi limitata r-rabta 
bejn il-perċezzjoni tal-pożizzjoni fiskali 
tal-Istati Membri individwali u l-kostijiet 
tal-iffinanzjar tal-banek u l-intrapriżi li 
joperaw f’dawk l-Istati Membri. Sabiex 
tiġi ppreservata l-bażi legali prevista fl-
Artikolu 114 tat-TFUE, u sabiex tinqata’ 
aktar dik ir-rabta, għandu jkun hemm 
projbizzjoni kontra d-deċiżjonijiet tal-
Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni li 
jkollhom effett dirett fuq ir-
responsabbiltajiet fiskali tal-Istati 
Membri.

Or. en
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Emenda 111
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Applikazzjoni ċentralizzata tar-regoli 
dwar ir-riżoluzzjoni tal-banek stabbiliti fid-
Direttiva [ ] minn awtorità tar-riżoluzzjoni 
unika tal-Unjoni fl-Istati Membri 
parteċipanti tista’ tkun żgurata biss fejn ir-
regoli li jirregolaw l-istabbiliment u l-
funzjonament ta’ Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni huma direttament applikabbli 
fl-Istati Membri sabiex jiġu evitati 
interpretazzjonijiet diverġenti fost l-Istati 
Membri. Dan għandu jġib benefiċċji għas-
suq intern kollu kemm hu għaliex se 
tikkontribwixxi biex tiġi żgurata 
kompetizzjoni ġusta u biex jiġu evitati 
ostakoli għall-eżerċizzju liberu tal-
libertajiet fundamentali mhux biss fl-Istati 
Membri parteċipanti iżda fis-suq intern 
kollu.

(13) Applikazzjoni ċentralizzata tar-regoli 
dwar ir-riżoluzzjoni tal-banek stabbiliti fid-
Direttiva [ ] minn awtorità tar-riżoluzzjoni 
unika tal-Unjoni fl-Istati Membri 
parteċipanti tista’ tkun żgurata biss fejn ir-
regoli li jirregolaw l-istabbiliment u l-
funzjonament ta’ Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni huma direttament applikabbli 
fl-Istati Membri sabiex jiġu evitati 
interpretazzjonijiet diverġenti fost l-Istati 
Membri. Sabiex tiġi żgurata l-
applikazzjoni armonizzata tal-għodda ta’ 
riżoluzzjoni, il-Bord, flimkien mal-
Kummissjoni, għandu jadotta manwal ta’ 
riżoluzzjoni li jistabbilixxi gwida ċara u 
dettaljata għall-użu tal-għodda ta’ 
riżoluzzjoni stabbilita fid-Direttiva [ ]. Dan 
għandu jġib benefiċċji għas-suq intern 
kollu kemm hu għaliex se tikkontribwixxi 
biex tiġi żgurata kompetizzjoni ġusta u 
biex jiġu evitati ostakoli għall-eżerċizzju 
liberu tal-libertajiet fundamentali mhux 
biss fl-Istati Membri parteċipanti iżda fis-
suq intern kollu.

Or. en

Emenda 112
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Applikazzjoni ċentralizzata tar-regoli 
dwar ir-riżoluzzjoni tal-banek stabbiliti fid-
Direttiva [ ] minn awtorità tar-riżoluzzjoni 
unika tal-Unjoni fl-Istati Membri
parteċipanti tista’ tkun żgurata biss fejn ir-
regoli li jirregolaw l-istabbiliment u l-
funzjonament ta’ Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni huma direttament applikabbli 
fl-Istati Membri sabiex jiġu evitati 
interpretazzjonijiet diverġenti fost l-Istati 
Membri. Dan għandu jġib benefiċċji għas-
suq intern kollu kemm hu għaliex se 
tikkontribwixxi biex tiġi żgurata 
kompetizzjoni ġusta u biex jiġu evitati 
ostakoli għall-eżerċizzju liberu tal-
libertajiet fundamentali mhux biss fl-Istati 
Membri parteċipanti iżda fis-suq intern 
kollu.

(13) Applikazzjoni ċentralizzata tar-regoli 
dwar ir-riżoluzzjoni tal-banek stabbiliti fid-
Direttiva [ ] minn mekkaniżmu tar-
riżoluzzjoni unika tal-Unjoni fl-Istati 
Membri parteċipanti tista’ tkun żgurata biss 
fejn ir-regoli li jirregolaw l-istabbiliment u 
l-funzjonament ta’ Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni huma direttament applikabbli 
fl-Istati Membri sabiex jiġu evitati 
interpretazzjonijiet diverġenti fost l-Istati 
Membri. Dan għandu jġib benefiċċji għas-
suq intern kollu kemm hu għaliex se 
tikkontribwixxi biex tiġi żgurata 
kompetizzjoni ġusta u biex jiġu evitati 
ostakoli għall-eżerċizzju liberu tal-
libertajiet fundamentali mhux biss fl-Istati 
Membri parteċipanti iżda fis-suq intern 
kollu.

Or. en

Emenda 113
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) B’riflessjoni tal-kamp ta’ 
applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill 
(UE) Nru.../..., Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni għandu jkopri l-
istituzzjonijiet ta’ kreditu kollha stabbiliti 
fl-Istati Membri parteċipanti.
Madankollu, fil-qafas ta’ Mekkaniżmu 
Uniku ta’ Riżoluzzjoni, għandu jkun 
possibbli li tiġi riżolta direttament 
kwalunkwe istituzzjoni ta’ kreditu ta’ Stat 
Membru parteċipanti sabiex jiġu evitati 
assimetriji fis-suq intern fit-trattament ta’ 
istituzzjonijiet u kredituri f’diffikultà 

(14) Ir-responsabbiltà u l-kontroll fl-
unjoni bankarja għandhom isiru fuq l-
istess livell. Banek Ewropej direttament 
sorveljati fuq livell Ewropew għandhom 
ukoll jgħaddu minn riżoluzzjoni diretta 
fuq livell Ewropew. Il-Mekkaniżmu Uniku 
ta’ Riżoluzzjoni għandu għalhekk 
jinkorpora l-istituzzjonijiet ta’ kreditu 
kollha imputati taħt is-superviżjoni diretta 
tal-BĊE. Sal-punt li l-impriżi prinċipali, 
id-ditti tal-investiment u l-istituzzjonijiet 
finanzjarji jiġu inklużi fis-superviżjoni 
konsolidata mill-BĊE, dawn għandhom 
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matul proċess ta’ riżoluzzjoni. Sal-punt li 
l-impriżi prinċipali, id-ditti tal-investiment 
u l-istituzzjonijiet finanzjarji jiġu inklużi 
fis-superviżjoni konsolidata mill-BĊE, 
dawn għandhom ikunu inklużi fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni. Għalkemm il-BĊE mhux se 
jwettaq superviżjoni ta’ dawk l-
istituzzjonijiet waħdu, se jkun l-uniku 
superviżur li se jkollu perċezzjoni globali 
tar-riskju li grupp, u indirettament il-
membri individwali, se jkunu esposti 
għalih. L-esklużjoni tal-entitajiet li 
jiffurmaw parti mis-superviżjoni 
konsolidata fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-
BĊE mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-
Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni 
tagħmilha impossibbli li wieħed jippjana 
għar-riżoluzzjoni ta’ gruppi bankarji u li 
tiġi adottata strateġija ta’ riżoluzzjoni ta’ 
grupp, u tagħmel kwalunkwe deċiżjoni ta’ 
riżoluzzjoni ħafna inqas effettiva.

ikunu inklużi fil-kamp ta’ applikazzjoni 
tal-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni. 
Għalkemm il-BĊE mhux se jwettaq 
superviżjoni ta’ dawk l-istituzzjonijiet 
waħdu, se jkun l-uniku superviżur li se 
jkollu perċezzjoni globali tar-riskju li 
grupp, u indirettament il-membri 
individwali, se jkunu esposti għalih. L-
esklużjoni tal-entitajiet li jiffurmaw parti 
mis-superviżjoni konsolidata fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-BĊE mill-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni tagħmilha impossibbli li 
wieħed jippjana għar-riżoluzzjoni ta’ 
gruppi bankarji u li tiġi adottata strateġija 
ta’ riżoluzzjoni ta’ grupp, u tagħmel 
kwalunkwe deċiżjoni ta’ riżoluzzjoni ħafna 
inqas effettiva.

Or. de

Emenda 114
Burkhard Balz

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) B’riflessjoni tal-kamp ta’ 
applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill 
(UE) Nru.../..., Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni għandu jkopri l-
istituzzjonijiet ta’ kreditu kollha stabbiliti 
fl-Istati Membri parteċipanti. 
Madankollu, fil-qafas ta’ Mekkaniżmu 
Uniku ta’ Riżoluzzjoni, għandu jkun 
possibbli li tiġi riżolta direttament 
kwalunkwe istituzzjoni ta’ kreditu ta’ Stat 
Membru parteċipanti sabiex jiġu evitati 
assimetriji fis-suq intern fit-trattament ta’ 

(14) Fi ħdan l-Unjoni Bankarja, għandha 
ssir differenza bejn is-superviżjoni u r-
riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet tal-kreditu 
fuq livell Ewropew u nazzjonali. L-
istituzzjonijiet ta’ kreditu li huma 
sorveljati direttament fuq livell Ewropew 
fil-qafas tal-MSU għandu jaqa’ taħt l-
ambitu ta’ dan ir-Regolament. B’hekk il-
Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni 
għandu jkopri l-istituzzjonijiet ta’ kreditu 
kollha li jaqgħu taħt is-superviżjoni diretta 
tal-BĊE. L-istituzzjonijiet ta’ kreditu li 
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istituzzjonijiet u kredituri f’diffikultà 
matul proċess ta’ riżoluzzjoni. Sal-punt li 
l-impriżi prinċipali, id-ditti tal-investiment 
u l-istituzzjonijiet finanzjarji jiġu inklużi 
fis-superviżjoni konsolidata mill-BĊE, 
dawn għandhom ikunu inklużi fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni. Għalkemm il-BĊE mhux se 
jwettaq superviżjoni ta’ dawk l-
istituzzjonijiet waħdu, se jkun l-uniku 
superviżur li se jkollu perċezzjoni globali 
tar-riskju li grupp, u indirettament il-
membri individwali, se jkunu esposti 
għalih. L-esklużjoni tal-entitajiet li 
jiffurmaw parti mis-superviżjoni 
konsolidata fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-
BĊE mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-
Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni 
tagħmilha impossibbli li wieħed jippjana 
għar-riżoluzzjoni ta’ gruppi bankarji u li 
tiġi adottata strateġija ta’ riżoluzzjoni ta’ 
grupp, u tagħmel kwalunkwe deċiżjoni ta’ 
riżoluzzjoni ħafna inqas effettiva.

huma sorveljati fuq livell nazzjonali 
għandhom jiġu riżolti wkoll fuq livell 
nazzjonali. Sal-punt li l-impriżi prinċipali, 
id-ditti tal-investiment u l-istituzzjonijiet 
finanzjarji jiġu inklużi fis-superviżjoni 
konsolidata mill-BĊE, dawn għandhom 
ikunu inklużi fil-kamp ta’ applikazzjoni 
tal-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni. 
Għalkemm il-BĊE mhux se jwettaq 
superviżjoni ta’ dawk l-istituzzjonijiet 
waħdu, se jkun l-uniku superviżur li se 
jkollu perċezzjoni globali tar-riskju li 
grupp, u indirettament il-membri 
individwali, se jkunu esposti għalih. L-
esklużjoni tal-entitajiet li jiffurmaw parti 
mis-superviżjoni konsolidata fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-BĊE mill-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni tagħmilha impossibbli li 
wieħed jippjana għar-riżoluzzjoni ta’ 
gruppi bankarji u li tiġi adottata strateġija 
ta’ riżoluzzjoni ta’ grupp, u tagħmel 
kwalunkwe deċiżjoni ta’ riżoluzzjoni ħafna 
inqas effettiva.

Or. en

Emenda 115
Wolf Klinz

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) B’riflessjoni tal-kamp ta’ 
applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill 
(UE) Nru.../..., Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni għandu jkopri l-
istituzzjonijiet ta’ kreditu kollha stabbiliti 
fl-Istati Membri parteċipanti. 
Madankollu, fil-qafas ta’ Mekkaniżmu
Uniku ta’ Riżoluzzjoni, għandu jkun 
possibbli li tiġi riżolta direttament 
kwalunkwe istituzzjoni ta’ kreditu ta’ Stat 

(14) Sal-punt li l-impriżi prinċipali, id-ditti 
tal-investiment u l-istituzzjonijiet 
finanzjarji jiġu inklużi fis-superviżjoni 
konsolidata mill-BĊE, dawn għandhom 
ikunu inklużi fil-kamp ta’ applikazzjoni 
tal-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni. 
Għalkemm il-BĊE mhux se jwettaq 
superviżjoni ta’ dawk l-istituzzjonijiet 
waħdu, se jkun l-uniku superviżur li se 
jkollu perċezzjoni globali tar-riskju li 
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Membru parteċipanti sabiex jiġu evitati 
assimetriji fis-suq intern fit-trattament ta’ 
istituzzjonijiet u kredituri f’diffikultà 
matul proċess ta’ riżoluzzjoni. Sal-punt li 
l-impriżi prinċipali, id-ditti tal-investiment 
u l-istituzzjonijiet finanzjarji jiġu inklużi 
fis-superviżjoni konsolidata mill-BĊE, 
dawn għandhom ikunu inklużi fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni. Għalkemm il-BĊE mhux se 
jwettaq superviżjoni ta’ dawk l-
istituzzjonijiet waħdu, se jkun l-uniku 
superviżur li se jkollu perċezzjoni globali 
tar-riskju li grupp, u indirettament il-
membri individwali, se jkunu esposti 
għalih. L-esklużjoni tal-entitajiet li 
jiffurmaw parti mis-superviżjoni 
konsolidata fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-
BĊE mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-
Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni 
tagħmilha impossibbli li wieħed jippjana 
għar-riżoluzzjoni ta’ gruppi bankarji u li 
tiġi adottata strateġija ta’ riżoluzzjoni ta’ 
grupp, u tagħmel kwalunkwe deċiżjoni ta’ 
riżoluzzjoni ħafna inqas effettiva.

grupp, u indirettament il-membri 
individwali, se jkunu esposti għalih. L-
esklużjoni tal-entitajiet li jiffurmaw parti 
mis-superviżjoni konsolidata fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-BĊE mill-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni tagħmilha impossibbli li 
wieħed jippjana għar-riżoluzzjoni ta’ 
gruppi bankarji u li tiġi adottata strateġija 
ta’ riżoluzzjoni ta’ grupp, u tagħmel 
kwalunkwe deċiżjoni ta’ riżoluzzjoni ħafna 
inqas effettiva.

Or. en

Emenda 116
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Fil-Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni, id-deċiżjonijiet għandhom 
jittieħdu fil-livell l-aktar xieraq.

(15) Fil-Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni, id-deċiżjonijiet għandhom 
jittieħdu fil-livell l-aktar xieraq. B’mod 
xieraq, il-Bord ta’ Riżoluzzjoni tal-
Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni 
(minn hawn ’il quddiem il-’Bord’) 
għandu jiġi stabbilit bħala l-awtorità 
unika ta’ riżoluzzjoni.
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Or. en

Emenda 117
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Fil-Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni, id-deċiżjonijiet għandhom 
jittieħdu fil-livell l-aktar xieraq.

(15) Fil-Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni, id-deċiżjonijiet għandhom 
jittieħdu fil-livell l-aktar xieraq. Il-Bord, u 
b’mod partikolari s-sessjoni eżekuttiva tal-
Bord, għandu jkollu s-setgħa li jipprepara 
u jieħdu d-deċiżjonijiet kollha dwar il-
proċedura ta’ riżoluzzjoni sa fejn 
possibbli, filwaqt li jirrispettaw ir-rwol tal-
Kummissjoni kif stabbilit fit-TFUE, 
b’mod partikolari fl-Artikoli 114 u 107 
tiegħu.

Or. en

Emenda 118
Burkhard Balz

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-BĊE, bħala s-superviżur fl-MSU, 
huwa fl-aqwa pożizzjoni biex jevalwa jekk 
istituzzjoni ta’ kreditu hijiex qed tfalli jew 
probabbli tfalli u jekk ma hemm l-ebda 
prospett raġonevoli li azzjoni alternattiva 
mis-settur privat jew superviżorja tkun 
tista’ tevita li din tfalli fi żmien raġonevoli.
Il-Bord, malli ssir in-notifika tal-BĊE, 
għandu jipprovdi rakkomandazzjoni lill-
Kummissjoni. Minħabba l-ħtieġa li jiġu 
bbilanċjati l-interessi differenti involuti, 

(16) Il-BĊE, bħala s-superviżur fl-MSU, 
huwa fl-aqwa pożizzjoni biex jevalwa jekk 
istituzzjoni ta’ kreditu hijiex qed tfalli jew 
probabbli tfalli u jekk ma hemm l-ebda 
prospett raġonevoli li azzjoni alternattiva 
mis-settur privat jew superviżorja tkun 
tista’ tevita li din tfalli fi żmien raġonevoli.
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il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi jekk 
istituzzjoni għandhiex titpoġġa taħt 
riżoluzzjoni jew le u għandha tiddeċiedi 
wkoll fuq qafas ta’ riżoluzzjoni ċar u 
dettaljat li jistabbilixxi l-azzjonijiet tar-
riżoluzzjoni li għandhom jittieħdu mill-
Bord. F’dan il-qafas, il-Bord għandu 
jiddeċiedi dwar skema ta’ riżoluzzjoni u 
jagħti struzzjonijiet lill-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni dwar l-għodod 
u s-setgħat ta’ riżoluzzjoni li għandhom 
jiġi eżekwiti fil-livell nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’allinjament mal-emenda tal-Artikolu 16(6), il-Kummissjoni m’għandha jkollha l-ebda rwol 
ta’ tmexxija fil-proċess ta’ riżoluzzjoni u m’għandhiex ikollha setgħa li tieħdu deċiżjonijiet 
relatati mar-riżoluzzjoni ta’ istituzzjoni ta’ kreditu. B’hekk, il-Kummissjoni m’għandhiex 
tiddeċiedi jekk għandhiex tqiegħed entità taħt riżoluzzjoni jew le minħabba li dan huwa 
trasgressjoni tal-kompetenzi tagħha.

Emenda 119
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-BĊE, bħala s-superviżur fl-MSU, 
huwa fl-aqwa pożizzjoni biex jevalwa jekk 
istituzzjoni ta’ kreditu hijiex qed tfalli jew 
probabbli tfalli u jekk ma hemm l-ebda 
prospett raġonevoli li azzjoni alternattiva 
mis-settur privat jew superviżorja tkun 
tista’ tevita li din tfalli fi żmien raġonevoli.
Il-Bord, malli ssir in-notifika tal-BĊE, 
għandu jipprovdi rakkomandazzjoni lill-
Kummissjoni. Minħabba l-ħtieġa li jiġu 
bbilanċjati l-interessi differenti involuti, 
il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi jekk 
istituzzjoni għandhiex titpoġġa taħt 
riżoluzzjoni jew le u għandha tiddeċiedi 
wkoll fuq qafas ta’ riżoluzzjoni ċar u 

(16) Il-BĊE, bħala s-superviżur fl-MSU, 
huwa fl-aqwa pożizzjoni biex jevalwa jekk 
istituzzjoni ta’ kreditu hijiex qed tfalli jew 
probabbli tfalli u jekk ma hemm l-ebda 
prospett raġonevoli li azzjoni alternattiva 
mis-settur privat jew superviżorja tkun 
tista’ tevita li din tfalli fi żmien raġonevoli.
Il-BĊE jiddeċiedi jekk iqegħidx
istituzzjoni taħt riżoluzzjoni jew le, skont l-
iskattaturi stabbiliti fid-Direttiva (DRRB). 
Il-Bord għandu jiddeċiedi fuq qafas ta’ 
riżoluzzjoni ċar u dettaljat li jistabbilixxi l-
azzjonijiet tar-riżoluzzjoni li għandhom 
jittieħdu mill-awtorità nazzjonali ta’ 
riżoluzzjoni tad-domiċilju. F’dan il-qafas, 
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dettaljat li jistabbilixxi l-azzjonijiet tar-
riżoluzzjoni li għandhom jittieħdu mill-
Bord. F’dan il-qafas, il-Bord għandu 
jiddeċiedi dwar skema ta’ riżoluzzjoni u 
jagħti struzzjonijiet lill-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni dwar l-għodod u 
s-setgħat ta’ riżoluzzjoni li għandhom jiġi
eżekwiti fil-livell nazzjonali.

il-Bord għandu jiddeċiedi dwar skema ta’ 
riżoluzzjoni u jagħti struzzjonijiet lill-
awtoritajiet tad-domiċilju u fejn xieraq 
anke dik ospitanti nazzjonali ta’ 
riżoluzzjoni dwar l-għodod u s-setgħat ta’
riżoluzzjoni li għandhom jiġi eżegwiti fil-
livell nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wara l-pożizzjoni tal-kumitat ECON dwar il-BRRD għandha tkun l-awtorità kompetenti 
(jiġifieri l-BĊE fi ħdan l-MSU) li tiskatta r-riżoluzzjoni.

Emenda 120
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-BĊE, bħala s-superviżur fl-MSU, 
huwa fl-aqwa pożizzjoni biex jevalwa jekk 
istituzzjoni ta’ kreditu hijiex qed tfalli jew 
probabbli tfalli u jekk ma hemm l-ebda 
prospett raġonevoli li azzjoni alternattiva 
mis-settur privat jew superviżorja tkun 
tista’ tevita li din tfalli fi żmien raġonevoli. 
Il-Bord, malli ssir in-notifika tal-BĊE, 
għandu jipprovdi rakkomandazzjoni lill-
Kummissjoni. Minħabba l-ħtieġa li jiġu 
bbilanċjati l-interessi differenti involuti, 
il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi jekk 
istituzzjoni għandhiex titpoġġa taħt 
riżoluzzjoni jew le u għandha tiddeċiedi 
wkoll fuq qafas ta’ riżoluzzjoni ċar u 
dettaljat li jistabbilixxi l-azzjonijiet tar-
riżoluzzjoni li għandhom jittieħdu mill-
Bord. F’dan il-qafas, il-Bord għandu 
jiddeċiedi dwar skema ta’ riżoluzzjoni u 
jagħti struzzjonijiet lill-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni dwar l-għodod u 
s-setgħat ta’ riżoluzzjoni li għandhom jiġi
eżekwiti fil-livell nazzjonali.

(16) Il-BĊE, bħala s-superviżur fl-MSU, 
huwa fl-aqwa pożizzjoni biex jevalwa jekk 
istituzzjoni ta’ kreditu hijiex qed tfalli jew 
probabbli tfalli u jekk ma hemm l-ebda 
prospett raġonevoli li azzjoni alternattiva 
mis-settur privat jew superviżorja tkun 
tista’ tevita li din tfalli fi żmien raġonevoli.
B’hekk il-BĊE għandu jinnotifika lill-
Bord meta jqis li istituzzjoni qed tfalli jew 
probabbilment se tfalli. Il-Bord, malli
jinnotifika l-BĊE, għandu jfassal skema 
ta’ riżoluzzjoni bbażata fuq il-pjanijiet ta’ 
riżoluzzjoni, id-dispożizzjonijiet taħt id-
Direttiva dwar l-Irkupru u r-Riżoluzzjoni
[ ], u d-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni dwar 
l-għajnuna mill-Istat, u jagħti 
struzzjonijiet lill-awtoritajiet nazzjonali ta’ 
riżoluzzjoni dwar l-għodod u s-setgħat ta’ 
riżoluzzjoni li għandhom jiġi eżegwiti fil-
livell nazzjonali.
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Or. en

Emenda 121
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-BĊE, bħala s-superviżur fl-MSU, 
huwa fl-aqwa pożizzjoni biex jevalwa jekk 
istituzzjoni ta’ kreditu hijiex qed tfalli jew 
probabbli tfalli u jekk ma hemm l-ebda 
prospett raġonevoli li azzjoni alternattiva 
mis-settur privat jew superviżorja tkun 
tista’ tevita li din tfalli fi żmien raġonevoli. 
Il-Bord, malli ssir in-notifika tal-BĊE, 
għandu jipprovdi rakkomandazzjoni lill-
Kummissjoni. Minħabba l-ħtieġa li jiġu 
bbilanċjati l-interessi differenti involuti, il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi jekk 
istituzzjoni għandhiex titpoġġa taħt 
riżoluzzjoni jew le u għandha tiddeċiedi 
wkoll fuq qafas ta’ riżoluzzjoni ċar u 
dettaljat li jistabbilixxi l-azzjonijiet tar-
riżoluzzjoni li għandhom jittieħdu mill-
Bord. F’dan il-qafas, il-Bord għandu 
jiddeċiedi dwar skema ta’ riżoluzzjoni u 
jagħti struzzjonijiet lill-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni dwar l-għodod u 
s-setgħat ta’ riżoluzzjoni li għandhom jiġi
eżekwiti fil-livell nazzjonali.

(16) Il-Bord ta’ Superviżjoni tal-BĊE, 
bħala s-superviżur fl-MSU, huwa fl-aqwa 
pożizzjoni biex jevalwa jekk istituzzjoni ta’ 
kreditu hijiex qed tfalli jew probabbli tfalli 
u jekk ma hemm l-ebda prospett raġonevoli 
li azzjoni alternattiva mis-settur privat jew 
superviżorja tkun tista’ tevita li din tfalli fi 
żmien raġonevoli. Il-Bord, malli ssir in-
notifika tal-BĊE, għandu jipprovdi abbozz 
ta’ deċiżjoni lill-Kummissjoni dwar jekk 
istituzzjoni għandhiex titqiegħed taħt 
riżoluzzjoni. Dan l-abbozz ta’ deċiżjoni 
għandu jinkludi rakkomandazzjoni għall-
qafas tal-għodod ta’ riżoluzzjoni u, fejn 
xieraq, il-qafas tal-użu tal-Fond. 
Minħabba l-bżonn għal bilanċ tal-interessi
differenti involuti, il-Kummissjoni 
għandha tiddeċiedi li tadotta l-abbozz ta’
deċiżjoni. F’dan il-qafas, il-Bord għandu 
jiddeċiedi dwar skema ta’ riżoluzzjoni u 
jagħti struzzjonijiet lill-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni dwar l-għodod u 
s-setgħat ta’ riżoluzzjoni li għandhom jiġi
eżegwiti fil-livell nazzjonali. Il-
Kummissjoni tista’ titlob lill-Bord li 
jirrevedi l-abbozz ta’ deċiżjoni tiegħu.

Or. en

Emenda 122
Diogo Feio
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Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-BĊE, bħala s-superviżur fl-MSU, 
huwa fl-aqwa pożizzjoni biex jevalwa jekk 
istituzzjoni ta’ kreditu hijiex qed tfalli jew 
probabbli tfalli u jekk ma hemm l-ebda 
prospett raġonevoli li azzjoni alternattiva 
mis-settur privat jew superviżorja tkun 
tista’ tevita li din tfalli fi żmien raġonevoli. 
Il-Bord, malli ssir in-notifika tal-BĊE, 
għandu jipprovdi rakkomandazzjoni lill-
Kummissjoni. Minħabba l-ħtieġa li jiġu 
bbilanċjati l-interessi differenti involuti, il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi jekk 
istituzzjoni għandhiex titpoġġa taħt 
riżoluzzjoni jew le u għandha tiddeċiedi 
wkoll fuq qafas ta’ riżoluzzjoni ċar u 
dettaljat li jistabbilixxi l-azzjonijiet tar-
riżoluzzjoni li għandhom jittieħdu mill-
Bord. F’dan il-qafas, il-Bord għandu 
jiddeċiedi dwar skema ta’ riżoluzzjoni u 
jagħti struzzjonijiet lill-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni dwar l-għodod u 
s-setgħat ta’ riżoluzzjoni li għandhom jiġi
eżekwiti fil-livell nazzjonali.

(16) Il-BĊE, bħala s-superviżur fl-MSU, 
huwa fl-aqwa pożizzjoni biex jevalwa jekk 
istituzzjoni ta’ kreditu hijiex qed tfalli jew 
probabbli tfalli u jekk ma hemm l-ebda 
prospett raġonevoli li azzjoni alternattiva 
mis-settur privat jew superviżorja tkun 
tista’ tevita li din tfalli fi żmien raġonevoli. 
Il-Bord, fis-sessjoni eżekuttiva tiegħu,
malli ssir in-notifika tal-BĊE, għandu 
jipprovdi rakkomandazzjoni lill-
Kummissjoni. Minħabba l-ħtieġa li jiġu 
bbilanċjati l-interessi differenti involuti, il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi jekk 
istituzzjoni għandhiex titpoġġa taħt 
riżoluzzjoni jew le u għandha tiddeċiedi 
wkoll fuq qafas ta’ riżoluzzjoni ċar u 
dettaljat li jistabbilixxi l-azzjonijiet tar-
riżoluzzjoni li għandhom jittieħdu mill-
Bord. F’dan il-qafas, il-Bord, fis-sessjoni 
eżekuttiva tiegħu, għandu jiddeċiedi dwar 
skema ta’ riżoluzzjoni u jagħti 
struzzjonijiet lill-awtoritajiet nazzjonali ta’ 
riżoluzzjoni dwar l-għodod u s-setgħat ta’ 
riżoluzzjoni li għandhom jiġi eżegwiti fil-
livell nazzjonali.

Or. en

Emenda 123
Burkhard Balz

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Il-Kummissjoni Ewropea 
m’għandhiex ikolli rwol ewlieni fil-
proċedura ta’ riżoluzzjoni kif stabbilit 
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f’dan ir-Regolament u m’għandha jkollha 
l-ebda setgħa li tieħu deċiżjonijiet dwar ir-
riżoluzzjoni ta’ istituzzjoni ta’ kreditu 
msemmija fl-Artikolu 2.

Or. en

Emenda 124
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-Bord għandu jkollu s-setgħa li jieħu 
deċiżjonijiet, partikolarment, f’konnessjoni 
mar-riżolvibbiltà u tneħħija tal-
impedimenti għar-riżolvibbiltà u t-tħejja 
għall-azzjonijiet ta’ riżoluzzjoni. L-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
għandhom jassistu l-Bord fl-ippjanar u fit-
tħejjija tad-deċiżjonijiet tar-riżoluzzjoni. 
Barra minn hekk, peress li l-eżerċizzju tas-
setgħat tar-riżoluzzjoni jinvolvi l-
applikazzjoni tal-liġi nazzjonali, l-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
għandhom ikunu responsabbli għall-
implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet tar-
riżoluzzjoni.

(17) Il-Bord għandu jkollu s-setgħa li jieħu 
deċiżjonijiet, partikolarment, f’konnessjoni 
mar-riżolvibbiltà, l-ispeċifikazzjoni ta’ 
kondiviżjoni tal-piż fin-netwerk ta’ fondi 
ta’ riżoluzzjoni u tneħħija tal-impedimenti 
għar-riżolvibbiltà u t-tħejja għall-
azzjonijiet ta’ riżoluzzjoni. L-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni għandhom 
jassistu l-Bord fl-ippjanar u fit-tħejjija tad-
deċiżjonijiet tar-riżoluzzjoni. Barra minn 
hekk, peress li l-eżerċizzju tas-setgħat tar-
riżoluzzjoni jinvolvi l-applikazzjoni tal-liġi 
nazzjonali, l-awtoritajiet nazzjonali ta’ 
riżoluzzjoni għandhom ikunu responsabbli 
għall-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet 
tar-riżoluzzjoni.

Or. en

Emenda 125
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Huwa strumentali għall-funzjonament (18) Huwa strumentali għall-funzjonament 



AM\1006888MT.doc 33/188 PE521.747v01-00

MT

tajjeb tas-suq intern li l-istess regoli 
japplikaw għall-miżuri tar-riżoluzzjoni 
kollha, irrispettivament minn jekk 
jittieħdux mill-awtoritajiet nazzjonali ta’
risoluzzjoni skont id-Direttiva [ ] jew fil-
qafas tal-Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni. Meta l-użu ta’ arranġamenti 
tal-finanzjament ta’ riżoluzzjoni ma 
jinvolvix l-għajnuna mill-Istat skont l-
Artikolu 107(1) TFUE, il-Kummissjoni 
għandha, sabiex tiżgura kundizzjonijiet 
indaqs fis-suq intern, tivvaluta dawk il-
miżuri b’analoġija mal-
Artikolu 107 TFUE. Jekk ma tkunx 
meħtieġa notifika skont l-
Artikolu 108 TFUE billi l-ebda għajnuna 
mill-istat skont l-Artikolu 107 TFUE ma 
tkun involuta fl-użu propost tal-Fond 
mill-Bord, sabiex tiġi żgurata l-integrità 
tas-suq intern bejn l-Istati Membri 
parteċipant u dawk li mhumiex, il-
Kummissjoni għandha tapplika r-regoli 
rilevanti tal-għajnuna mill-Istat skont l-
Artikolu 107 TFUE b’analoġija meta 
tivvaluta l-użu propost tal-Fond. Il-Bord 
ma għandux jiddeċiedi dwar skema ta’ 
riżoluzzjoni qabel ma l-Kummissjoni tkun 
żgurat, b’analoġija mar-regoli tal-
għajnuna mill-Istat li l-użu tal-Fond 
isegwi l-istess regoli bħall-interventi minn 
arranġamenti nazzjonali tal-finanzjament.

tajjeb tas-suq intern li l-istess regoli 
japplikaw għall-miżuri tar-riżoluzzjoni 
kollha, irrispettivament minn jekk 
jittieħdux mill-awtoritajiet nazzjonali ta’
riżoluzzjoni skont id-Direttiva [ ] jew fil-
qafas tal-Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni u sabiex tiġi żgurata l-
integrità tas-suq intern bejn l-Istati Membri 
parteċipant u dawk li mhumiex, il-
Kummissjoni għandha tapplika r-regoli 
rilevanti tal-għajnuna mill-Istat skont l-
Artikolu 107 TFUE.

Or. en

Emenda 126
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Huwa strumentali għall-funzjonament 
tajjeb tas-suq intern li l-istess regoli 
japplikaw għall-miżuri tar-riżoluzzjoni 

(18) Huwa strumentali għall-funzjonament 
tajjeb tas-suq intern li l-istess regoli 
japplikaw għall-miżuri tar-riżoluzzjoni 
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kollha, irrispettivament minn jekk 
jittieħdux mill-awtoritajiet nazzjonali ta’
risoluzzjoni skont id-Direttiva [ ] jew fil-
qafas tal-Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni. Meta l-użu ta’ arranġamenti 
tal-finanzjament ta’ riżoluzzjoni ma 
jinvolvix l-għajnuna mill-Istat skont l-
Artikolu 107(1) TFUE, il-Kummissjoni 
għandha, sabiex tiżgura kundizzjonijiet 
indaqs fis-suq intern, tivvaluta dawk il-
miżuri b’analoġija mal-
Artikolu 107 TFUE. Jekk ma tkunx 
meħtieġa notifika skont l-
Artikolu 108 TFUE billi l-ebda għajnuna 
mill-istat skont l-Artikolu 107 TFUE ma 
tkun involuta fl-użu propost tal-Fond mill-
Bord, sabiex tiġi żgurata l-integrità tas-suq 
intern bejn l-Istati Membri parteċipant u 
dawk li mhumiex, il-Kummissjoni għandha 
tapplika r-regoli rilevanti tal-għajnuna 
mill-Istat skont l-Artikolu 107 TFUE 
b’analoġija meta tivvaluta l-użu propost 
tal-Fond. Il-Bord ma għandux jiddeċiedi 
dwar skema ta’ riżoluzzjoni qabel ma l-
Kummissjoni tkun żgurat, b’analoġija mar-
regoli tal-għajnuna mill-Istat li l-użu tal-
Fond isegwi l-istess regoli bħall-interventi 
minn arranġamenti nazzjonali tal-
finanzjament.

kollha, irrispettivament minn jekk 
jittieħdux mill-awtoritajiet nazzjonali ta’
riżoluzzjoni skont id-Direttiva [ ] jew fil-
qafas tal-Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni. Meta l-użu ta’ arranġamenti 
tal-finanzjament ta’ riżoluzzjoni ma 
jinvolvix l-għajnuna mill-Istat skont l-
Artikolu 107(1) TFUE, il-Kummissjoni 
għandha, sabiex tiżgura kundizzjonijiet 
indaqs fis-suq intern, tivvaluta dawk il-
miżuri b’analoġija mal-
Artikolu 107 TFUE. Jekk ma tkunx 
meħtieġa notifika skont l-
Artikolu 108 TFUE billi l-ebda għajnuna 
mill-istat skont l-Artikolu 107 TFUE ma 
tkun involuta fl-użu propost tal-Fond mill-
Bord, kif previst fis-sessjoni eżekuttiva 
tiegħu, sabiex tiġi żgurata l-integrità tas-
suq intern bejn l-Istati Membri parteċipant 
u dawk li mhumiex, il-Kummissjoni 
għandha tapplika r-regoli rilevanti tal-
għajnuna mill-Istat skont l-
Artikolu 107 TFUE b’analoġija meta 
tivvaluta l-użu propost tal-Fond. Il-Bord 
ma għandux jiddeċiedi dwar skema ta’ 
riżoluzzjoni qabel ma l-Kummissjoni tkun 
żgurat, b’analoġija mar-regoli tal-għajnuna 
mill-Istat li l-użu tal-Fond isegwi l-istess 
regoli bħall-interventi minn arranġamenti 
nazzjonali tal-finanzjament.

Or. en

Emenda 127
Krišjānis Kariņš

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 

(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 
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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-
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.

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
Eżekuttiv 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. Sabiex tiġi żgurata influwenza 
bbilanċjata fuq id-deċiżjoni li jkollha effett 
fiskali negattiv għall-Istati Membri fejn 
jopera grupp transfruntier, kull membru 
li jirrappreżenta l-awtorità nazzjonali ta’ 
riżoluzzjoni rilevanti għandu jkollu vot 
wieħed. L-osservaturi, inkluż rappreżentant 
tal-MES u tal-Grupp tal-Euro, jistgħu 
wkoll jiġu mistiedna biex jattendu l-laqgħat 
tal-Bord.

Or. en
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Emenda 128
Wolf Klinz, Olle Schmidt

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 
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 plenarja 
tiegħu, għandu jkun magħmul minn 
Direttur Eżekuttiv, Viċi-Direttur 
Eżekuttiv, rappreżentant tal-BĊE u 
rappreżentanti ta’ kull awtorità nazzjonali 
ta’ riżoluzzjoni mill-Istati Membri 
parteċipanti kollha. Fis-sessjoni
eżekuttiva tiegħu, għandu jkun magħmul 
minn Direttur Eżekuttiv, Viċi-Direttur
Eżekuttiv u rappreżentant tal-BĊE. 
Minħabba l-missjonijiet tal-Bord, id-
Direttur Eżekuttiv u l-Viċi-Direttur 
Eżekuttiv għandhom jinħatru mill-Kunsill 
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 



AM\1006888MT.doc 37/188 PE521.747v01-00

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.

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

Or. en

Emenda 129
Sharon Bowles

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 

(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. 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 Eżekuttiv 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
jiġi approvat mill-Parlament Ewropew. 
Meta tkun qed tiddelibera dwar 
riżoluzzjoni ta’ bank jew grupp stabbilit fi 
Stat Membru parteċipanti wieħed, is-
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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-
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.

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-
deċiżjoni li tqis id-daqs rispettiv tal-impriżi 
fl-Istat Membru. L-osservaturi, inkluż 
rappreżentant tal-MES u tal-Grupp tal-
Euro, jistgħu wkoll jiġu mistiedna biex 
jattendu l-laqgħat tal-Bord.

Or. en

Emenda 130
Philippe Lamberts, Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

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. 

(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. 
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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-
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.

Il-Bord għandu jopera f’sessjonijiet 
eżekuttivi u plenarji. Fis-sessjoni 
eżekuttiva tiegħu, għandu jkun magħmul 
minn Direttur Eżekuttiv, Viċi-Direttur
Eżekuttiv 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-
deċiżjoni, u għalhekk l-awtoritajiet tad-
domiċilju għandu jkollhom vot wieħed 
b’mod konġunt. F’dawk id-
deliberazzjonijiet, għandha tingħata 
kunsiderazzjoni xierqa għall-volumi tar-
responsabbiltajiet affettwati u d-daqs tal-
istituzzjonijiet ikkonċernati fl-Istati 
Membri diversi meta jiġu proposti 
azzjonijiet ta’ riżoluzzjoni. L-osservaturi, 
inkluż rappreżentant tal-MES u tal-Grupp 
tal-Euro, jistgħu wkoll jiġu mistiedna biex 
jattendu l-laqgħat tal-Bord.

Or. en
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Emenda 131
Diogo Feio

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-
deċiżjoni, u għalhekk l-awtoritajiet tad-

(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. Is-sessjoni plenarja 
għandha ssir fuq bażi trimestrali. Fis-
sessjoni eżekuttiva tiegħu, għandu jkun 
magħmul minn Direttur Eżekuttiv, Viċi-
Direttur Eżekuttiv 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 
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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. F’dan il-kuntest, il-Bord 
għandu jistabbilixxi wkoll Bord 
Amministrattiv ta’ Reviżjoni sabiex 
iwettaq reviżjoni amministrattiva interna 
tad-deċiżjonijiet meħudin fis-sessjonijiet 
eżekuttivi tiegħu dwar skemi u/jew miżuri 
ta’ riżoluzzjoni, wara talba għal reviżjoni, 
imressqin mill-awtorità nazzjonali ta’ 
riżoluzzjoni. L-osservaturi, inkluż 
rappreżentant tal-MES u tal-Grupp tal-
Euro, jistgħu wkoll jiġu mistiedna biex 
jattendu l-laqgħat tal-Bord u huma soġġetti 
għall-istess rekwiżiti ta’ segretezza 
professjonali tal-Membri tal-Bord, il-
persunal tal-Bord u l-persunal ta’ 
skambju jew issekondat mill-Istati 
Membri bil-għan li jwettqu doveri ta’ 
riżoluzzjoni.

Or. en

Emenda 132
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Il-Bord għandu jistabbilixxi timijiet 
interni ta’ riżoluzzjoni magħmula mill-
persunal tiegħu stess u persunal tal-
awtoritajiet nazzjonali tar-riżoluzzjoni tal-
Istati Membri parteċipanti, li għandhom 
jaġixxu bħala kulleġġi tar-riżoluzzjoni, u 
għandhom jitmexxew minn Koordinaturi 
maħtura mill-persunal superjuri tal-Bord. 
Il-Koordinaturi għandhom jipparteċipaw 
fis-sessjonijiet eżekuttivi tal-Bord, iżda 
m’għandhom jingħataw l-ebda drittijiet 
ta’ vot, fir-rigward tad-deliberazzjonijiet u 
deċiżjonijiet. F’każ ta’ tilwim mhux riżolt 
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fil-livell tat-tim ta’ riżoluzzjoni, il-
Koordinatur u/jew kwalunkwe awtorità 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni tista’ tappella 
lill-Bord li se jindirizza u jirriżolvi t-tilwim 
fis-sessjonijiet eżekuttivi tiegħu. L-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
jistgħu jappellaw mid-deċiżjoni tal-Bord 
meħuda fis-sessjonijiet eżekuttivi tiegħu 
lill-Bord Amministrattiv ta’ Reviżjoni.

Or. en

Emenda 133
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Il-Kummissjoni u l-Bord u l-
awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni u l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri li mhumiex 
Stati Membri parteċipanti għandhom 
jikkonkludu memorandum ta’ qbil li 
jiddeskrivi t-termini ġenerali ta’ kif se 
jikkooperaw flimkien fit-twettiq tal-
inkarigi tagħhom skont il-[BRRD]. Il-
memorandum ta’ qbil jista’, fost oħrajn, 
jikkjarifika l-konsultazzjoni rigward id-
deċiżjonijiet tal-Kummissjoni u l-Bord li 
għandhom effett fuq sussidjarji jew 
fergħat stabbiliti fi Stat Membru mhux 
parteċipanti li l-impriża prinċipali tiegħu 
hija stabbilita fi Stat Membru 
parteċipanti. Il-memorandum għandu jiġi 
rieżaminat fuq bażi regolari.

Or. en

Emenda 134
Vicky Ford
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Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Fid-dawl tal-missjonijiet tal-Bord u l-
objettivi tar-riżoluzzjoni li jinkludu l-
protezzjoni tal-fondi pubbliċi, il-
funzjonament tal-Bord għandu jiġi 
ffinanzjat minn kontribuzzjonijiet imħallsa 
mill-istituzzjonijiet fl-Istati Membri
parteċipanti.

(20) Fid-dawl tal-inkarigi tal-
Kummissjoni u tal-Bord taħt dan ir-
Regolament u l-objettivi tar-riżoluzzjoni li 
jinkludu l-protezzjoni tal-fondi pubbliċi, il-
funzjonament tal-MUR, inklużi l-ispejjeż 
kollha tal-Kummissjoni u tal-Bord
b’konnessjoni mat-twettiq tal-inkarigi 
rispettivi tagħhom skont dan ir-
Regolament u kull responsabbiltà mhux 
kuntrattwali tal-Bord jew tal-Kummissjoni 
li tkun ġejja b’konnessjoni mal-inkarigi 
tagħhom skont dan ir-Regolament,
għandu jiġi ffinanzjat minn 
kontribuzzjonijiet imħallsa mill-
istituzzjonijiet fl-Istati Membri 
parteċipanti. Fl-ebda ċirkostanza 
m’għandu jiġi involut l-obbligu baġitarju 
tal-Istati Membru jew tal-Unjoni sabiex 
jintlaħqu dawn l-ispejjeż u 
responsabbiltajiet.

Or. en

Emenda 135
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Fid-dawl tal-missjonijiet tal-Bord u l-
objettivi tar-riżoluzzjoni li jinkludu l-
protezzjoni tal-fondi pubbliċi, il-
funzjonament tal-Bord għandu jiġi 
ffinanzjat minn kontribuzzjonijiet imħallsa 
mill-istituzzjonijiet fl-Istati Membri 
parteċipanti.

(20) Fid-dawl tal-missjonijiet tal-Bord u l-
objettivi tar-riżoluzzjoni li jinkludu l-
protezzjoni tal-fondi pubbliċi, il-
funzjonament tal-Bord għandu jiġi 
ffinanzjat minn kontribuzzjonijiet imħallsa 
mill-istituzzjonijiet fl-Istati Membri 
parteċipanti. Dawn l-istituzzjonijiet 
m’għandhomx, taħt l-ebda ċirkostanza, 
jipprovdu kontributi annwali straordinarji 
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sabiex tiġi koperta n-nefqa 
amministrattiva u m’għandhomx jintalbu 
jikkontribwixxu għall-baġit tal-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
tagħhom.

Or. en

Emenda 136
Philippe Lamberts, Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Id-Direttiva [BRRD] għandha 
tirregola l-ippjanar ta’ rkupru u 
riżoluzzjoni, l-intervent bikri, 
kundizzjonijiet għal u prinċipji ta’ 
riżoluzzjoni kif ukoll l-użu ta’ għodod ta’ 
riżoluzzjoni mill-MUR. B’hekk huwa 
xieraq li dan ir-regolament ikopri biss 
dawk l-aspetti meħtieġa sabiex jiġi żgurat 
li l-MUR jimplimenta dik id-Direttiva u li 
l-finanzjament addizzjonali xieraq 
meħtieġ ikun disponibbli għalih.

Or. en

Emenda 137
Wolf Klinz, Olle Schmidt

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 

(21) Il-Bord għandu jikkoordina l-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
maħtura skont id-Direttiva [ ] fir-rigward 
tal-aspetti kollha relatati mal-proċess tat-
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Emenda 138
Sharon Bowles

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 
demokratiku, kif ukoll sabiex jiġu 
salvagwardjati d-drittijiet tal-istituzzjonijiet 
tal-Unjoni, il-Bord għandu jagħti rendikont 

(21) Il-Bord għandu jissostitwixxi l-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
maħtura skont id-Direttiva [ ] fir-rigward 
tal-aspetti kollha relatati mal-proċess tat-
teħid tad-deċiżjonijiet tar-riżoluzzjoni li 
ma jinvolvix l-għoti ta’ fondi nazzjonali. 
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 
demokratiku, kif ukoll sabiex jiġu 
salvagwardjati d-drittijiet tal-istituzzjonijiet 
tal-Unjoni, il-Bord għandu jagħti rendikont 
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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.

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.

Or. en

Emenda 139
Peter Simon

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 
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.

(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 ta’ 
intrapriżi li jaqgħu taħt ir-Regolament. 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 
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.
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Or. de

Emenda 140
Diogo Feio

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 
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.

(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 
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 sal-punt fejn ma jkunx ippjana 
u/jew aġixxa f’konformità mal-
istruzzjonijiet speċifiċi mill-Kummissjoni. 
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.

Or. en

Emenda 141
Burkhard Balz

Proposta għal regolament
Premessa 23
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Biex jiġi żgurat approċċ uniformi 
għall-istituzzjonijiet u l-gruppi l-Bord
għandu jingħata s-setgħa li jfassal pjanijiet 
ta’ riżoluzzjoni għal tali istituzzjonijiet u 
gruppi. Il-Bord għandu jivvaluta r-
riżolvabbiltà tal-istituzzjonijiet u l-gruppi, 
u jieħu miżuri bil-għan li jitneħħew l-
impedimenti għar-riżolvibbiltà, jekk ikun 
hemm. Il-Bord għandu jeħtieġ li l-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni
japplikaw it-tali miżuri xierqa mfassla 
biex ineħħu l-impedimenti għar-
riżolvibbiltà sabiex tiġi żgurata l-
konsistenza u r-riżolvibbiltà tal-
istituzzjonijiet ikkonċernati.

(23) Minħabba s-sensittività tal-
informazzjoni li trid tiġi inkluża fil-
pjanijiet ta’ riżoluzzjoni l-Bord
m’għandux jingħata s-setgħa li jfassal 
pjanijiet ta’ riżoluzzjoni għal tali 
istituzzjonijiet u gruppi. Għandhom ikunu
l-awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni li 
jfasslu l-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni għall-
istituzzjonijiet u l-gruppi ta’ kreditu 
kkonċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’allinjament mal-emendi għall-Artikolu 7 u minħabba s-sensittività tal-informazzjoni li 
għandha tiġi inkluża fil-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni, il-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni għandhom jiġu 
abbozzati mill-awtorità nazzjonali ta’ riżoluzzjoni rilevanti. Il-Bord għandu jirċievi biss l-
informazzjoni neċessarja sabiex jitwettqu l-inkarigi tiegħu taħt dan ir-Regolament. 
Informazzjoni kummerċjali kunfidenzjali jew sensittiva ta’ istituzzjoni ta’ kreditu ma tistax 
titressaq lill-Bord.

Emenda 142
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Biex jiġi żgurat approċċ uniformi 
għall-istituzzjonijiet u l-gruppi l-Bord 
għandu jingħata s-setgħa li jfassal pjanijiet 
ta’ riżoluzzjoni għal tali istituzzjonijiet u 
gruppi. Il-Bord għandu jivvaluta r-
riżolvabbiltà tal-istituzzjonijiet u l-gruppi, 
u jieħu miżuri bil-għan li jitneħħew l-
impedimenti għar-riżolvibbiltà, jekk ikun 

(23) Biex jiġi żgurat approċċ uniformi 
għall-istituzzjonijiet u l-gruppi l-Bord 
għandu jingħata s-setgħa li jikkoordina t-
tfassil ta’ pjanijiet ta’ riżoluzzjoni għal tali 
istituzzjonijiet u gruppi. Il-Bord għandu 
jivvaluta r-riżolvibbiltà tal-istituzzjonijiet u 
l-gruppi, u jieħu miżuri bil-għan li 
jitneħħew l-impedimenti għar-riżolvibbiltà, 
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hemm. Il-Bord għandu jeħtieġ li l-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
japplikaw it-tali miżuri xierqa mfassla biex 
ineħħu l-impedimenti għar-riżolvibbiltà 
sabiex tiġi żgurata l-konsistenza u r-
riżolvibbiltà tal-istituzzjonijiet 
ikkonċernati.

jekk ikun hemm. Il-Bord għandu jeħtieġ li 
l-awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
japplikaw it-tali miżuri xierqa mfassla biex 
ineħħu l-impedimenti għar-riżolvibbiltà 
sabiex tiġi żgurata l-konsistenza u r-
riżolvibbiltà tal-istituzzjonijiet 
ikkonċernati.

Or. en

Emenda 143
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Biex jiġi żgurat approċċ uniformi 
għall-istituzzjonijiet u l-gruppi l-Bord 
għandu jingħata s-setgħa li jfassal pjanijiet 
ta’ riżoluzzjoni għal tali istituzzjonijiet u 
gruppi. Il-Bord għandu jivvaluta r-
riżolvabbiltà tal-istituzzjonijiet u l-gruppi, 
u jieħu miżuri bil-għan li jitneħħew l-
impedimenti għar-riżolvibbiltà, jekk ikun 
hemm. Il-Bord għandu jeħtieġ li l-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
japplikaw it-tali miżuri xierqa mfassla biex 
ineħħu l-impedimenti għar-riżolvibbiltà 
sabiex tiġi żgurata l-konsistenza u r-
riżolvibbiltà tal-istituzzjonijiet 
ikkonċernati.

(23) Biex jiġi żgurat approċċ uniformi 
għall-istituzzjonijiet u l-gruppi l-Bord 
għandu jingħata s-setgħa li jfassal pjanijiet 
ta’ riżoluzzjoni għal tali istituzzjonijiet u 
gruppi. Il-Bord għandu jivvaluta r-
riżolvibbiltà tal-istituzzjonijiet u l-gruppi, u 
jieħu miżuri bil-għan li jitneħħew l-
impedimenti għar-riżolvibbiltà, jekk ikun 
hemm. Il-Bord għandu jeħtieġ li l-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
japplikaw it-tali miżuri xierqa mfassla biex 
ineħħu l-impedimenti għar-riżolvibbiltà 
sabiex tiġi żgurata l-konsistenza u r-
riżolvibbiltà tal-istituzzjonijiet 
ikkonċernati. Minħabba n-natura 
speċifika għall-istituzzjonijiet u 
kunfidenzjali tal-informazzjoni li tinsab 
fil-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni, deċiżjonijiet 
dwar it-tfassil u l-valutazzjoni tal-pjanijiet 
ta’ riżoluzzjoni u l-applikazzjoni ta’ 
miżuri xierqa għandhom jittieħdu mill-
Bord fis-sessjoni eżekuttiva tiegħu.

Or. en



PE521.747v01-00 50/188 AM\1006888MT.doc

MT

Emenda 144
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Biex jiġi żgurat approċċ uniformi 
għall-istituzzjonijiet u l-gruppi l-Bord 
għandu jingħata s-setgħa li jfassal pjanijiet 
ta’ riżoluzzjoni għal tali istituzzjonijiet u 
gruppi. Il-Bord għandu jivvaluta r-
riżolvabbiltà tal-istituzzjonijiet u l-gruppi, 
u jieħu miżuri bil-għan li jitneħħew l-
impedimenti għar-riżolvibbiltà, jekk ikun 
hemm. Il-Bord għandu jeħtieġ li l-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
japplikaw it-tali miżuri xierqa mfassla biex 
ineħħu l-impedimenti għar-riżolvibbiltà 
sabiex tiġi żgurata l-konsistenza u r-
riżolvibbiltà tal-istituzzjonijiet 
ikkonċernati.

(23) Biex jiġi żgurat approċċ uniformi 
għall-istituzzjonijiet u l-gruppi l-Bord, fis-
sessjoni eżekuttiva tiegħu, għandu jingħata 
s-setgħa li jfassal pjanijiet ta’ riżoluzzjoni 
għal tali istituzzjonijiet u gruppi. Il-Bord 
għandu jivvaluta r-riżolvibbiltà tal-
istituzzjonijiet u l-gruppi, u jieħu miżuri 
bil-għan li jitneħħew l-impedimenti għar-
riżolvibbiltà, jekk ikun hemm. Il-Bord 
għandu jeħtieġ li l-awtoritajiet nazzjonali 
ta’ riżoluzzjoni japplikaw it-tali miżuri 
xierqa mfassla biex ineħħu l-impedimenti 
għar-riżolvibbiltà sabiex tiġi żgurata l-
konsistenza u r-riżolvibbiltà tal-
istituzzjonijiet ikkonċernati.

Or. en

Emenda 145
Olle Ludvigsson

Proposta għal regolament
Premessa 24a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) Il-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni 
għandhom iqisu l-impatt fuq l-impjegati u 
għandhom jinkludu proċeduri ta’ 
informazzjoni u konsultazzjoni tal-
impjegati jew ir-rappreżentanti tagħhom 
matul il-proċess ta’ riżoluzzjoni. Fejn 
applikabbli, il-ftehimiet kollettivi, jew l-
arranġamenti l-oħra pprovduti mill-
imsieħba soċjali, għandhom jiġu 
rrispettati f’dan ir-rigward. Il-pjanijiet ta’ 
riżoluzzjoni, inkluż kwalunkwe 
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aġġornament, għandhom, malli jiġu 
finalizzati, jiġu kkomunikati lill-impjegati 
jew lir-rappreżentanti tagħhom.

Or. en

Emenda 146
Philippe Lamberts, Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 24a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) Istituzzjonijiet globali sistemikament 
importanti (G-SIIs) u istituzzjonijiet 
sistemikament importanti oħrajn (O-SIIs) 
huma minnhom infushom mhux 
kompatibbli ma’ ekonomija tas-suq 
effiċjenti u robusta, fost oħrajn għaliex 
jibbenefikaw minn sussidji impliċiti kbar, 
u anke bl-użu ta’ għodod ta’ riżoluzzjoni, 
jibqa’ r-riskju li ma jistgħux jiġu riżolti 
mingħajr l-użu ta’ fondi pubbliċi. B’hekk 
hija importanti wisq azzjoni preventiva 
mill-Bord fi żmien raġonevoli, inkluż 
tnaqqis sinifikanti fid-daqs, l-
interkonnessjonijiet u l-kumplessità 
tagħhom.

Or. en

Emenda 147
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni għandu jinbena fuq l-oqsfa

(25) Il-Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni għandu jinbena fuq l-oqfsa
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tad-Direttiva [ ] u l-MSU. Għalhekk, il-
Bord għandu jingħata s-setgħa li 
jintervjeni fi stadju bikri fejn is-sitwazzjoni 
finanzjarja jew is-solvenza ta’ istituzzjoni 
tkun qiegħda tiddeterjora. L-informazzjoni 
li l-Bord jirċievi mingħand l-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni jew il-BĊE 
f’dan l-istadju hija strumentali biex issir 
determinazzjoni dwar l-azzjoni li jista’ 
jieħu sabiex iħejji għar-riżoluzzjoni tal-
istituzzjoni kkonċernata.

tad-Direttiva [ ] u l-MSU. Għalhekk, il-
Bord għandu jkun awtorizzat li jintervjeni 
fi stadju bikri fejn is-sitwazzjoni 
finanzjarja jew is-solvenza ta’ istituzzjoni 
tkun qiegħda tiddeterjora. L-informazzjoni 
li l-Bord jirċievi mingħand l-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni jew il-BĊE 
f’dan l-istadju hija strumentali biex issir 
determinazzjoni dwar l-azzjoni li jista’ 
jieħu sabiex iħejji għar-riżoluzzjoni tal-
istituzzjoni kkonċernata.

Or. en

Emenda 148

Diogo Feio

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni għandu jinbena fuq l-oqsfa
tad-Direttiva [ ] u l-MSU. Għalhekk, il-
Bord għandu jingħata s-setgħa li jintervjeni 
fi stadju bikri fejn is-sitwazzjoni 
finanzjarja jew is-solvenza ta’ istituzzjoni 
tkun qiegħda tiddeterjora. L-informazzjoni 
li l-Bord jirċievi mingħand l-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni jew il-BĊE 
f’dan l-istadju hija strumentali biex issir 
determinazzjoni dwar l-azzjoni li jista’ 
jieħu sabiex iħejji għar-riżoluzzjoni tal-
istituzzjoni kkonċernata.

(25) Il-Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni għandu jinbena fuq l-oqfsa
tad-Direttiva [ ] u l-MSU. Għalhekk, il-
Bord għandu jingħata s-setgħa li jintervjeni 
fi stadju bikri fejn is-sitwazzjoni 
finanzjarja jew is-solvenza ta’ istituzzjoni 
tkun qiegħda tiddeterjora. L-informazzjoni 
li l-Bord jirċievi mingħand il-BĊE f’dan l-
istadju hija strumentali biex issir 
determinazzjoni dwar l-azzjoni li jista’ 
jieħu sabiex iħejji għar-riżoluzzjoni tal-
istituzzjoni kkonċernata.

Or. en

Emenda 149
Peter Simon

Proposta għal regolament
Premessa 25
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni għandu jinbena fuq l-oqsfa
tad-Direttiva [ ] u l-MSU. Għalhekk, il-
Bord għandu jingħata s-setgħa li jintervjeni 
fi stadju bikri fejn is-sitwazzjoni 
finanzjarja jew is-solvenza ta’ istituzzjoni 
tkun qiegħda tiddeterjora. L-informazzjoni 
li l-Bord jirċievi mingħand l-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni jew il-BĊE 
f’dan l-istadju hija strumentali biex issir 
determinazzjoni dwar l-azzjoni li jista’ 
jieħu sabiex iħejji għar-riżoluzzjoni tal-
istituzzjoni kkonċernata.

(25) Il-Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni għandu jkun allinjat skont l-
oqfsa tad-Direttiva [ ] u l-MSU. Għalhekk, 
il-Bord għandu jingħata s-setgħa li 
jintervjeni fi stadju bikri fejn is-sitwazzjoni 
finanzjarja jew is-solvenza ta’ istituzzjoni 
tkun qiegħda tiddeterjora. L-informazzjoni 
li l-Bord jirċievi mingħand l-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni jew il-BĊE 
f’dan l-istadju hija strumentali biex issir 
determinazzjoni dwar l-azzjoni li jista’ 
jieħu sabiex iħejji għar-riżoluzzjoni tal-
istituzzjoni kkonċernata.

Or. de

Emenda 150
Burkhard Balz

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(27) Sabiex jimminimizza x-xkiel fis-suq 
finanzjarju u fl-ekonomija, il-proċess tar-
riżoluzzjoni għandu jitwettaq f’perjodu ta’ 
żmien qasir. Il-Kummissjoni m’għandhiex
ikollha rwol ewlieni fil-proċess tar-
riżoluzzjoni u m’għandhiex ikollha s-
setgħa li tiddeċiedi li tqiegħed istituzzjoni 
ta’ kreditu taħt riżoluzzjoni.

Or. en
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Emenda 151
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(27) Sabiex jimminimizza x-xkiel fis-suq 
finanzjarju u fl-ekonomija, il-proċess tar-
riżoluzzjoni għandu jitwettaq f’perjodu ta’ 
żmien qasir. Il-Kummissjoni għandha, 
matul il-proċedura ta’ riżoluzzjoni, ikollha 
aċċess għal kwalunkwe informazzjoni li 
tqis meħtieġa għall-iskopijiet tar-regoli 
dwar l-għajnuna mill-Istat, u l-impatt fuq 
is-Suq Uniku kollu, inkluż fuq kwalunkwe 
Stat Membru jew impriża affettwat/a iżda 
mhux parti mill-MUR. Fejn il-BĊE 
jiddeċiedi li jqiegħed istituzzjoni 
f’riżoluzzjoni, il-Bord għandu minnufih 
jadotta skema ta’ riżoluzzjoni li 
tistabbilixxi d-dettalji tal-għodod u s-
setgħat tar-riżoluzzjoni li għandhom jiġu 
applikati, u l-użu ta’ kwalunkwe 
arranġamenti ta’ finanzjament.

Or. en

Emenda 152
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Sabiex jiminimizza x-xkiel fis-suq 
finanzjarju u fl-ekonomija, il-proċess tar-
riżoluzzjoni għandu jitwettaq f’perjodu ta’ 
żmien qasir. Il-Kummissjoni għandha, 
matul il-proċedura ta’ riżoluzzjoni, ikollha
aċċess għal kwalunkwe informazzjoni li

(27) Sabiex jimminimizza x-xkiel fis-suq 
finanzjarju u fl-ekonomija, il-proċess tar-
riżoluzzjoni għandu jitwettaq f’perjodu ta’ 
żmien qasir. Il-Bord għandu, matul il-
proċedura ta’ riżoluzzjoni, ikollu aċċess 
għal kwalunkwe informazzjoni li jqis



AM\1006888MT.doc 55/188 PE521.747v01-00

MT

tqis meħtieġa sabiex tieħu deċiżjoni 
infurmata fil-proċess tar-riżoluzzjoni. Fejn
il-Kummissjoni tiddeċiedi li tqiegħed
istituzzjoni f’riżoluzzjoni, il-Bord għandu
minnufih jadotta skema ta’ riżoluzzjoni li 
tistabbilixxi d-dettalji tal-għodod u s-
setgħat tar-riżoluzzjoni li għandhom jiġu 
applikati, u l-użu ta’ kwalunkwe 
arranġamenti ta’ finanzjament.

meħtieġa sabiex tieħu deċiżjoni infurmata 
fil-proċess tar-riżoluzzjoni. Fejn il-BĊE 
jiddeċiedi li jqiegħed istituzzjoni 
f’riżoluzzjoni, il-Bord flimkien mal-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni tad-
domiċilju għandu minnufih jadotta skema 
ta’ riżoluzzjoni li tistabbilixxi d-dettalji tal-
għodod u s-setgħat tar-riżoluzzjoni li 
għandhom jiġu applikati, u l-użu ta’ 
kwalunkwe arranġamenti ta’ finanzjament.

Or. en

Emenda 153
Peter Simon

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(27) Sabiex jimminimizza x-xkiel fis-suq 
finanzjarju u fl-ekonomija, il-proċess tar-
riżoluzzjoni għandu jitwettaq f’perjodu ta’ 
żmien qasir; l-aċċess tad-depożitaturi mill-
anqas għad-depożiti koperti għandu jiġi 
garantit kemm jista’ jkun malajr, mhux 
aktar tard mill-iskadenza li fiha, 
f’konformità mad-Direttiva […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
Skemi ta’ Garanzija tad-Depożiti, id-
depożitatur jista’ jingħatalu aċċess għad-
depożiti koperti f’kuntest ta’ proċedura 
normali ta’ insolvenza. Il-Kummissjoni 
għandha, matul il-proċedura ta’ 
riżoluzzjoni, ikollha aċċess għal 
kwalunkwe informazzjoni li tqis meħtieġa 
sabiex tieħu deċiżjoni infurmata fil-proċess 
tar-riżoluzzjoni. Fejn il-Kummissjoni 
tiddeċiedi li tqiegħed istituzzjoni 
f’riżoluzzjoni, il-Bord għandu minnufih 
jadotta skema ta’ riżoluzzjoni li 
tistabbilixxi d-dettalji tal-għodod u s-
setgħat tar-riżoluzzjoni li għandhom jiġu 
applikati, u l-użu ta’ kwalunkwe 
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arranġamenti ta’ finanzjament. Il-Bord 
għandu jikkoopera mill-qrib mal-BĊE, l-
awtoritajiet kompetenti u l-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni kif ukoll mal-
iskemi ta’ garanziji tad-depożiti. 

Or. de

Emenda 154
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 155
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Premessa 27
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni hija intitolata li jkollha aċċess għall-informazzjoni billi tipparteċipa bis-sħiħ 
fil-Bord. Għandu jkun il-Bord, bħala entità legali u separata, li jsegwi kull sitwazzjoni u 
għandu jkun il-Bord, bħala korp indipendenti u maħluq għal dan il-għan, li jieħu d-deċiżjoni 
materjali dwar il-bżonn li titqiegħed istituzzjoni taħt riżoluzzjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tkun responsabbli għad-deċiżjoni formali sabiex tobdi t-Trattati tal-Unjoni.

Emenda 156
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Il-likwidazzjoni ta’ istituzzjoni 
f’diffikultà skont proċeduri normali ta’ 
insolvenza tista’ tipperikola l-istabbiltà 
finanzjarja, titterrompi l-provvista ta’ 
servizzi essenzjali u taffettwa l-protezzjoni 
tad-depożituri. F’dan il-każ hemm interess 
pubbliku fl-applikazzjoni ta’ għodod ta’ 

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

riżoluzzjoni. L-għanijiet tar-riżoluzzjoni 
għandhom għalhekk ikunu li tiġi żgurata l-
kontinwità ta’ servizzi finanzjarji 
essenzjali, u li tinżamm l-istabbiltà tas-
sistema finanzjarja, li jitnaqqas il-periklu 
morali billi tiġi mminimizzata d-
dipendenza fuq l-għajnuna finanzjarja 
pubblika għal istituzzjonijiet li qed ifallu, 
sabiex jiġu protetti d-depożituri u jsir 
kontribut għal tkabbir ekonomiku 
sostenibbli u bbilanċjat.

Or. en

Emenda 157
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 158
Thomas Händel
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Proposta għal regolament
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Il-kriżi ekonomika attwali kienet 
ikkawżata l-aktar mill-industrija 
finanzjarja fejn ħafna atturi saru kbar 
wisq biex ifallu u kellhom jiġu salvati bil-
fondi pubbliċi. B’kuntrast ma’ kwalunkwe 
loġika tal-ekonomija tas-suq, it-telf ġie 
ssoċjalizzat u l-profitti privatizzati. 
Għandu jitfakkar li r-rwol ewlieni tal-
istituzzjonijiet finanzjarji huwa li jmexxu 
t-tfaddil lejn investimenti produttivi. Bl-
invenzjoni ta’ varji strumenti finanzjarji 
dannużi u prattiki kummerċjali dubjużi, li
pereżempju jistabbilixxu miri ta’ profitt 
għoljin wisq, dan ir-rwol ġie sostitwit 
għall-benefiċċju ta’ massimizzazzjoni tal-
profitt fil-qosor b’valur miżjud limitat 
għas-soċjetà. B’hekk huwa importanti 
immens li s-settur finanzjarju jiġi ridott 
għall-funzjonijiet prinċipali tiegħu. 
B’hekk, l-istituzzjonijiet li laħqu daqs u 
livell ta’ interkonnessjonijiet li jista’ 
jhedded sistemikament il-funzjonament 
tal-ekonomija ta’ Stati Membri 
individwali jew l-UE kollha għandhom 
jiġu riżolti għaliex fit-tul dan se jwassal 
għal tkabbir iktar ibbilanċjat u 
sostenibbli.

Or. en

Emenda 159
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Fl-eżerċizzju tas-setgħat ta’ 
riżoluzzjoni, il-Kummissjoni u l-Bord 

(30) Fl-eżerċizzju tas-setgħat ta’ 
riżoluzzjoni, il-Bord għandu jaċċerta ruħu
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għandhom jaċċertaw ruħhom li l-
azzjonisti u l-kredituri jġarrbu sehem 
xieraq mit-telf, li l-maniġers jiġu 
ssostitwiti, li l-kostijiet tar-riżoluzzjoni tal-
istituzzjoni jiġu mminimizzati, u li l-
kredituri kollha tal-istituzzjoni insolventi li 
huma tal-istess klassi jiġu ttrattati b’mod 
simili.

li l-azzjonisti u l-kredituri jġarrbu sehem 
xieraq mit-telf, li l-maniġers jiġu ssostitwiti
jew li jiżdiedu aktar maniġers speċjali, li l-
kostijiet tar-riżoluzzjoni tal-istituzzjoni jiġu 
mminimizzati, u li l-kredituri kollha tal-
istituzzjoni insolventi li huma tal-istess 
klassi jiġu ttrattati b’mod simili.

Or. en

Emenda 160
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Fl-eżerċizzju tas-setgħat ta’ 
riżoluzzjoni, il-Kummissjoni u l-Bord
għandhom jaċċertaw ruħhom li l-azzjonisti 
u l-kredituri jġarrbu sehem xieraq mit-telf, 
li l-maniġers jiġu ssostitwiti, li l-kostijiet 
tar-riżoluzzjoni tal-istituzzjoni jiġu 
mminimizzati, u li l-kredituri kollha tal-
istituzzjoni insolventi li huma tal-istess 
klassi jiġu ttrattati b’mod simili.

(30) Fl-eżerċizzju tas-setgħat ta’ 
riżoluzzjoni, il-Bord u l-awtoritajiet 
nazzjonali għandhom jaċċertaw ruħhom li 
l-azzjonisti u l-kredituri jġarrbu sehem 
xieraq mit-telf, li l-maniġers jiġu 
ssostitwiti, li l-kostijiet tar-riżoluzzjoni tal-
istituzzjoni jiġu mminimizzati, u li l-
kredituri kollha tal-istituzzjoni insolventi li 
huma tal-istess klassi jiġu ttrattati b’mod 
simili.

Or. en

Emenda 161
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-limitazzjonijiet fuq id-drittijiet tal-
azzjonisti u l-kredituri għandhom ikunu 
konformi mal-Artikolu 52 tal-Karta tad-

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

lil istituzzjonijiet li laħqu daqs kritiku, u 
biss meta dan ikun neċessarju sabiex
jintlaħaq l-objettiv ta’ stabbiltà finanzjarju 
u tkabbir ekonomiku sostenibbli u 
bbilanċjat fl-interess ġenerali.

Or. en

Emenda 162
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

Or. en

Emenda 163
Peter Simon

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(32) Interferenza mad-drittijiet tas-sjieda 
ma għandhiex tkun sproporzjonata. Bħala 
konsegwenza, l-azzjonisti u l-kredituri 
affettwati ma għandhomx iġarrbu iktar telf 
minn dawk li kienu jġarrbu kieku l-
istituzzjoni ġiet stralċjata fiż-żmien meta
ttieħdet id-deċiżjoni tar-riżoluzzjoni. Fil-
każ ta’ trasferiment parzjali tal-assi ta’ 
istituzzjoni f’riżoluzzjoni lil xerrej privat 
jew istituzzjoni tranżitorja, il-parti residwa 
tal-istituzzjoni fir-riżoluzzjoni għandha tiġi 
stralċjata skont il-proċeduri normali ta’ 
insolvenza. Sabiex jiġu protetti l-azzjonisti 
u l-kredituri eżistenti tal-istituzzjoni fil-
proċedimenti tal-istralċ, dawn għandhom 
ikunu intitolati jirċievu bi ħlas għall-
pretensjonijiet tagħhom mhux inqas minn 
dak li huwa stmat li kienu jirkupraw kieku 
l-istituzzjoni kollha ġiet stralċjata skont 
proċeduri normali ta’ insolvenza. Bis-
setgħat ta’ konverżjoni f’kapital ta’ ekwità 
fil-kwadru tal-għodda tal-ippleġġjar 
intern, għandha tingħata attenzjoni fuq l-
istruttura legali tal-istituzzjonijiet, 
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minħabba li konverżjoni ta’ krediti dovuti 
jew strumenti ta’ debitu fil-kapital ta’ 
ekwità tista’ ma tkunx utli, bħal 
pereżempju fil-każ ta’ ishma kooperattivi 
tas-soċjetà.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Konverżjoni ta’ krediti dovuti jew strumenti ta’ debitu fil-kapital ta’ ekwità tista’, abbażi tal-
istruttura legali, ma tkunx utli, minħabba li l-ishma ta’ proprjetà mhumiex funġibbli (bħal 
pereżempju fil-każ ta’ ishma kooperattivi tas-soċjetà).

Emenda 164
Marianne Thyssen

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Huwa importanti li t-telf jiġi 
rrikonoxxut mal-falliment tal-istituzzjoni. 
Il-prinċipju ta’ gwida għall-valwazzjoni 
tal-assi u l-obbligazzjonijiet ta’
istituzzjonijiet li qed ifallu għandu jkun il-
valur tagħhom fis-suq fil-mument meta l-
għodod tar-riżoluzzjoni jiġu applikati u 
sakemm is-swieq ikunu qed jiffunzjonaw
sew. Meta s-swieq verament ma jkunux 
qed jiffunzjonaw sew, il-valwazzjoni 
għandha titwettaq fuq il-valur ekonomiku 
fit-tul ta’ żmien debitament ġustifikat tal-
assi u l-obbligazzjonijiet. Għandu jkun 
possibbli, għar-raġunijiet ta’ urġenza, li l-
Bord jagħmel valwazzjoni provviżorja 
rapida tal-assi jew l-obbligazzjonijiet ta’ 
istituzzjoni f’diffikultà li għandha tapplika 
sakemm titwettaq valwazzjoni 
indipendenti.

(34) Huwa importanti li t-telf jiġi 
rrikonoxxut mal-falliment tal-istituzzjoni. 
Il-prinċipju ta’ gwida għall-valwazzjoni 
tal-assi u l-obbligazzjonijiet ta’ 
istituzzjonijiet li qed ifallu għandu jkun il-
valur tagħhom fis-suq fil-mument meta l-
għodod tar-riżoluzzjoni jiġu applikati u 
sakemm is-swieq ikunu qed jiffunzjonaw
b’mod effiċjenti. Meta s-swieq verament 
ma jkunux qed jiffunzjonaw sew, il-
valwazzjoni għandha titwettaq fuq il-valur 
ekonomiku fit-tul ta’ żmien debitament 
ġustifikat tal-assi u l-obbligazzjonijiet. 
Għandu jkun possibbli, għar-raġunijiet ta’ 
urġenza, li l-Bord jagħmel valwazzjoni 
provviżorja rapida tal-assi jew l-
obbligazzjonijiet ta’ istituzzjoni f’diffikultà 
li għandha tapplika sakemm titwettaq 
valwazzjoni indipendenti.

Or. nl
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Emenda 165
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 166
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Il-Kummissjoni għandha tipprovdi l-
qafas biex tittieħed l-azzjoni tar-
riżoluzzjoni skont iċ-ċirkustanzi tal-każ u
għandha tkun tista’ taħtar għall-użu l-
għodda kollha meħtieġa għar-riżoluzzjoni. 
Fi ħdan dak il-qafas ċar u preċiż, il-Bord 
għandu jiddeċiedi dwar l-iskema tar-

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

għandu jiddeċiedi dwar l-iskema tar-
riżoluzzjoni dettaljata. L-għodod ta’ 
riżoluzzjoni rilevanti għandhom jinkludu 
tal-għodda tal-bejgħ tan-negozju, l-għodda 
tal-istituzzjoni tranżitorja, l-għodda tar-
rikapitalizzazzjoni interna u l-għodda tas-
separazzjoni tal-assi, li huma wkoll previsti 
fid-Direttiva [ ]. Il-qafas għandu wkoll 
jagħmilha possibbli li jiġi evalwat jekk il-
kundizzjonijiet għal tat-tniżżil fil-valur u l-
konverżjoni tal-istrumenti kapitali humiex 
ssodisfati.

Or. en

Emenda 167
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 168
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 169
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Il-Kummissjoni għandha tipprovdi l-
qafas biex tittieħed l-azzjoni tar-
riżoluzzjoni skont iċ-ċirkustanzi tal-każ u 
għandha tkun tista’ taħtar għall-użu l-

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

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

Or. en

Emenda 170
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) L-għodda ta’ bejgħ ta’ negozju 
għandha tippermetti l-bejgħ tal-istituzzjoni 
jew parti minn negozju tagħha lil 
akkwirent wieħed jew aktar mingħajr il-
kunsens tal-azzjonisti.

(37) F’konformità mad-Direttiva dwar l-
Irkupru u r-Riżoluzzjoni [ ], l-għodda ta’ 
bejgħ ta’ negozju għandha tippermetti l-
bejgħ tal-istituzzjoni jew parti minn 
negozju tagħha lil akkwirent wieħed jew 
aktar mingħajr il-kunsens tal-azzjonisti.

Or. en

Emenda 171
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 38
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) L-għodda tas-separazzjoni tal-assi 
għandha tippermetti lill-awtoritajiet 
jittrasferixxu assi bi prestazzjoni baxxa jew 
danneġġati lil vettura separata. Din l-
għodda għandha tintuża biss flimkien ma’ 
għodod oħra sabiex jiġi evitat vantaġġ 
kompetittiv mhux mistħoqq għall-
istituzzjoni li qed tfalli.

(38) F’konformità mad-Direttiva dwar l-
Irkupru u r-Riżoluzzjoni [ ], l-għodda tas-
separazzjoni tal-assi għandha tippermetti 
lill-awtoritajiet jittrasferixxu assi bi 
prestazzjoni baxxa jew danneġġati lil 
vettura separata. Din l-għodda għandha 
tintuża biss flimkien ma’ għodod oħra 
sabiex jiġi evitat vantaġġ kompetittiv mhux 
mistħoqq għall-istituzzjoni li qed tfalli.

Or. en

Emenda 172
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en



AM\1006888MT.doc 69/188 PE521.747v01-00

MT

Emenda 173
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Sabiex jiġi żgurat li l-awtoritajiet tar-
riżoluzzjoni jkollhom il-flessibbiltà 
meħtieġa sabiex jallokaw telf lill-kredituri 
f’firxa ta’ ċirkustanzi, huwa xieraq li dawk 
l-awtoritajiet ikunu jistgħu japplikaw l-
għodda tal-ippleġġjar intern kemm fejn l-
objettiv huwa li l-istituzzjoni li qed tfalli 
tiġi riżolta bħala negozju avvjat, kif ukoll 
fejn ikun hemm prospett realistiku li l-
vijabbiltà tal-istituzzjoni tista’ tiġi 
restawrata u fejn servizzi sistemikament 
importanti jiġu ttrasferiti lil istituzzjoni 
tranżitorja u l-parti reżidwa tal-istituzzjoni 
tieqaf topera u tiġi stralċjata.

(40) Kif previst fid-Direttiva dwar l-
Irkupru u r-Riżoluzzjoni [ ], sabiex jiġi 
żgurat li l-awtoritajiet tar-riżoluzzjoni 
jkollhom il-flessibbiltà meħtieġa sabiex 
jallokaw telf lill-kredituri f’firxa ta’ 
ċirkustanzi, huwa xieraq li dawk l-
awtoritajiet ikunu jistgħu japplikaw l-
għodda tal-ippleġġjar intern kemm fejn l-
objettiv huwa li l-istituzzjoni li qed tfalli 
tiġi riżolta bħala negozju avvjat, kif ukoll 
fejn ikun hemm prospett realistiku li l-
vijabbiltà tal-istituzzjoni tista’ tiġi 
restawrata u fejn servizzi sistemikament 
importanti jiġu ttrasferiti lil istituzzjoni 
tranżitorja u l-parti residwa tal-istituzzjoni 
tieqaf topera u tiġi stralċjata.

Or. en

Emenda 174
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Fejn l-għodda tal-ippleġġjar intern tiġi 
applikata bil-għan li jiġi restawrat il-kapital 
tal-istituzzjoni li qed tfalli sabiex tkun 
tista’ tkompli topera bħala negozju avvjat, 
ir-riżoluzzjoni permezz tal-ippleġġjar 
intern għandha dejjem tiġi akkompanjata 
mis-sostituzzjoni tal-maniġment u 
ristrutturar sussegwenti tal-istituzzjoni u l-

(41) Kif previst fid-Direttiva dwar l-
Irkupru u r-Riżoluzzjoni, fejn l-għodda 
tal-ippleġġjar intern tiġi applikata bil-għan 
li jiġi restawrat il-kapital tal-istituzzjoni li 
qed tfalli sabiex tkun tista’ tkompli topera 
bħala negozju avvjat, ir-riżoluzzjoni 
permezz tal-ippleġġjar intern għandha 
dejjem tiġi akkompanjata mis-sostituzzjoni 
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attivitajiet tagħha b’mod li jiġu indirizzati 
r-raġunijiet tal-falliment tagħha. Dak ir-
ristrutturar għandu jinkiseb permezz tal-
implimentazzjoni ta’ pjan ta’ 
riorganizzazzjoni tan-negozju.

tal-maniġment u ristrutturar sussegwenti 
tal-istituzzjoni u l-attivitajiet tagħha b’mod 
li jiġu indirizzati r-raġunijiet tal-falliment 
tagħha. Dak ir-ristrutturar għandu jinkiseb 
permezz tal-implimentazzjoni ta’ pjan ta’ 
riorganizzazzjoni tan-negozju.

Or. en

Emenda 175
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) Mhuwiex xieraq li tiġi applikata l-
għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna fuq 
pretensjonijiet safejn dawn ikunu 
ggarantiti, ikkollateralizzati jew iggarantiti 
mod ieħor. Madankollu, sabiex jiġi żgurat 
li l-għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna 
tkun effettiva u tikseb l-objettivi tagħha, 
għandu jkun possibbli li tiġi applikata għal 
firxa kemm jista’ jkun wiesgħa ta’ 
obbligazzjonijiet mhux garantiti ta’ 
istituzzjoni f’diffikultà. Madankollu, huwa 
xieraq li jiġu esklużi ċerti tipi ta’ 
obbligazzjonijiet mhux garantiti mill-
ambitu tal-applikazzjoni tal-għodda tal-
ippleġġjar intern. Għar-raġunijiet ta’ 
politika pubblika u ta’ riżoluzzjoni 
effettiva, l-għodda tar-rikapitalizzazzjoni 
interna ma għandhiex tapplika għal dawk 
id-depożiti li huma protetti skont id-
Direttiva 94/19/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill15, għall-obbligazzjonijiet lejn 
l-impjegati tal-istituzzjoni li qed tfalli jew 
għal pretensjonijiet kummerċjali relatati 
ma’ oġġetti u servizzi meħtieġa għall-
funzjonament ta’ kuljum tal-istituzzjoni.

(42) Kif previst fid-Direttiva dwar l-
Irkupru u r-Riżoluzzjoni [ ], mhuwiex 
xieraq li tiġi applikata l-għodda tal-
ippleġġjar intern fuq pretensjonijiet safejn 
dawn ikunu ggarantiti, ikkollateralizzati 
jew iggarantiti mod ieħor. Madankollu, 
sabiex jiġi żgurat li l-għodda tar-
rikapitalizzazzjoni interna tkun effettiva u 
tikseb l-objettivi tagħha, għandu jkun 
possibbli li tiġi applikata għal firxa kemm 
jista’ jkun wiesgħa ta’ obbligazzjonijiet 
mhux garantiti ta’ istituzzjoni f’diffikultà. 
Madankollu, huwa xieraq li jiġu esklużi 
ċerti tipi ta’ obbligazzjonijiet mhux 
garantiti mill-ambitu tal-applikazzjoni tal-
għodda tal-ippleġġjar intern. Għar-
raġunijiet ta’ politika pubblika u ta’ 
riżoluzzjoni effettiva, l-għodda tar-
rikapitalizzazzjoni interna ma għandhiex 
tapplika għal dawk id-depożiti li huma 
protetti skont id-Direttiva 94/19/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill15, għall-
obbligazzjonijiet lejn l-impjegati tal-
istituzzjoni li qed tfalli jew għal 
pretensjonijiet kummerċjali relatati ma’ 
oġġetti u servizzi meħtieġa għall-
funzjonament ta’ kuljum tal-istituzzjoni.

__________________ __________________
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15 Id-Direttiva 94/19/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Mejju 1994 dwar skemi ta’ garanzija 
għal depożiti. ĠU L 135, 31.5.1994, p. 5–
14.

15 Id-Direttiva 94/19/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Mejju 1994 dwar skemi ta’ garanzija 
għal depożiti. ĠU L 135, 31.5.1994, p. 5–
14.

Or. en

Emenda 176
Nuno Melo

Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) Mhuwiex xieraq li tiġi applikata l-
għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna fuq 
pretensjonijiet safejn dawn ikunu 
ggarantiti, ikkollateralizzati jew iggarantiti 
mod ieħor. Madankollu, sabiex jiġi żgurat 
li l-għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna 
tkun effettiva u tikseb l-objettivi tagħha, 
għandu jkun possibbli li tiġi applikata għal 
firxa kemm jista’ jkun wiesgħa ta’ 
obbligazzjonijiet mhux garantiti ta’ 
istituzzjoni f’diffikultà. Madankollu, huwa 
xieraq li jiġu esklużi ċerti tipi ta’ 
obbligazzjonijiet mhux garantiti mill-
ambitu tal-applikazzjoni tal-għodda tal-
ippleġġjar intern. Għar-raġunijiet ta’ 
politika pubblika u ta’ riżoluzzjoni 
effettiva, l-għodda tar-rikapitalizzazzjoni 
interna ma għandhiex tapplika għal dawk 
id-depożiti li huma protetti skont id-
Direttiva 94/19/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill15, għall-obbligazzjonijiet lejn 
l-impjegati tal-istituzzjoni li qed tfalli jew 
għal pretensjonijiet kummerċjali relatati 
ma’ oġġetti u servizzi meħtieġa għall-
funzjonament ta’ kuljum tal-istituzzjoni.

(42) Mhuwiex xieraq li tiġi applikata l-
għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna fuq 
pretensjonijiet safejn dawn ikunu 
ggarantiti, ikkollateralizzati jew iggarantiti 
mod ieħor. Madankollu, sabiex jiġi żgurat 
li l-għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna 
tkun effettiva u tikseb l-objettivi tagħha, 
għandu jkun possibbli li tiġi applikata għal 
firxa kemm jista’ jkun wiesgħa ta’ 
obbligazzjonijiet mhux garantiti ta’ 
istituzzjoni f’diffikultà. Madankollu, huwa 
xieraq li jiġu esklużi ċerti tipi ta’ 
obbligazzjonijiet mhux garantiti mill-
ambitu tal-applikazzjoni tal-għodda tal-
ippleġġjar intern. Għar-raġunijiet ta’ 
politika pubblika u ta riżoluzzjoni effettiva, 
l-għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna ma 
għandhiex tapplika għal dawk id-depożiti, 
ta� kwalunkwe natura jew valur, li huma 
protetti skont id-Direttiva 94/19/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, għall-
obbligazzjonijiet lejn l-impjegati tal-
istituzzjoni li qed tfalli jew għal 
pretensjonijiet kummerċjali relatati ma’ 
oġġetti u servizzi meħtieġa għall-
funzjonament ta’ kuljum tal-istituzzjoni.

__________________
15 ĠU L 135, 31.5.1994, p. 5-14
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Or. pt

Emenda 177
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) Mhuwiex xieraq li tiġi applikata l-
għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna fuq 
pretensjonijiet safejn dawn ikunu 
ggarantiti, ikkollateralizzati jew iggarantiti 
mod ieħor. Madankollu, sabiex jiġi żgurat 
li l-għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna 
tkun effettiva u tikseb l-objettivi tagħha, 
għandu jkun possibbli li tiġi applikata għal 
firxa kemm jista’ jkun wiesgħa ta’ 
obbligazzjonijiet mhux garantiti ta’ 
istituzzjoni f’diffikultà. Madankollu, huwa 
xieraq li jiġu esklużi ċerti tipi ta’ 
obbligazzjonijiet mhux garantiti mill-
ambitu tal-applikazzjoni tal-għodda tal-
ippleġġjar intern. Għar-raġunijiet ta’ 
politika pubblika u ta’ riżoluzzjoni 
effettiva, l-għodda tar-rikapitalizzazzjoni 
interna ma għandhiex tapplika għal dawk 
id-depożiti li huma protetti skont id-
Direttiva 94/19/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill15, għall-obbligazzjonijiet lejn 
l-impjegati tal-istituzzjoni li qed tfalli jew 
għal pretensjonijiet kummerċjali relatati 
ma’ oġġetti u servizzi meħtieġa għall-
funzjonament ta’ kuljum tal-istituzzjoni.

(42) Mhuwiex xieraq li tiġi applikata l-
għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna fuq 
pretensjonijiet safejn dawn ikunu 
ggarantiti, ikkollateralizzati jew iggarantiti 
mod ieħor. Madankollu, sabiex jiġi żgurat 
li l-għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna 
tkun effettiva u tikseb l-objettivi tagħha, 
għandu jkun possibbli li tiġi applikata għal 
firxa kemm jista’ jkun wiesgħa ta’ 
obbligazzjonijiet mhux garantiti ta’ 
istituzzjoni f’diffikultà. Madankollu, huwa 
xieraq li jiġu esklużi ċerti tipi ta’ 
obbligazzjonijiet mhux garantiti mill-
ambitu tal-applikazzjoni tal-għodda tal-
ippleġġjar intern. Għar-raġunijiet ta’ 
politika pubblika u ta’ riżoluzzjoni 
effettiva, l-għodda tar-rikapitalizzazzjoni 
interna ma għandhiex tapplika għal dawk 
id-depożiti li huma protetti skont id-
Direttiva 94/19/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill15, għall-obbligazzjonijiet lejn 
l-impjegati tal-istituzzjoni li qed tfalli, għal 
bonds koperti jew għal pretensjonijiet 
kummerċjali relatati ma’ oġġetti u servizzi 
meħtieġa għall-funzjonament ta’ kuljum 
tal-istituzzjoni.

__________________ __________________
15 Id-Direttiva 94/19/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Mejju 1994 dwar skemi ta’ garanzija 
għal depożiti ĠU L 135, 31.5.1994, p. 5–
14.

15 Id-Direttiva 94/19/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Mejju 1994 dwar skemi ta’ garanzija 
għal depożiti ĠU L 135, 31.5.1994, p. 5–
14.

Or. en
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Emenda 178
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Id-depożituri li jkollhom depożiti 
garantiti minn skema ta’ garanzija tad-
depożiti ma għandhomx ikunu soġġetti 
għal eżerċizzju tal-għodda tar-
rikapitalizzazzjoni interna. L-iskema tal-
garanziji tad-depożiti, madankollu, 
tikkontribwixxi għall-finanzjament tal-
proċess tar-riżoluzzjoni sal-punt li kienet 
tagħmel li kieku kellha tikkumpensa lid-
depożituri. L-eżerċizzju tas-setgħat tal-
ippleġġjar intern se jiżgura li d-depożituri 
jkomplu jkollhom aċċess għad-depożiti 
tagħhom, li hija r-raġuni ewlenija għaliex 
ġew stabbiliti l-iskemi ta’ garanzija tad-
depożiti. In-nuqqas ta’ previżjoni tal-
involviment ta’ dawk l-iskemi f’każijiet 
bħal dawn jikkostitwixxi vantaġġ inġust 
fil-konfront tal-kredituri l-oħra li jkunu 
soġġetti għall-eżerċizzju tas-setgħat mill-
awtorità tar-riżoluzzjoni.

(43) Kif previst fid-Direttiva dwar l-
Irkupru u r-Riżoluzzjoni [ ], id-depożituri 
li jkollhom depożiti garantiti minn skema 
ta’ garanzija tad-depożiti ma għandhomx 
ikunu soġġetti għal eżerċizzju tal-għodda 
tar-rikapitalizzazzjoni interna. L-iskema 
tal-garanziji tad-depożiti, madankollu, 
tikkontribwixxi għall-finanzjament tal-
proċess tar-riżoluzzjoni sal-punt li kienet 
tagħmel li kieku kellha tikkumpensa lid-
depożituri. L-eżerċizzju tas-setgħat tal-
ippleġġjar intern se jiżgura li d-depożituri 
jkomplu jkollhom aċċess għad-depożiti 
tagħhom, li hija r-raġuni ewlenija għaliex 
ġew stabbiliti l-iskemi ta’ garanzija tad-
depożiti. In-nuqqas ta’ previżjoni tal-
involviment ta’ dawk l-iskemi f’każijiet 
bħal dawn jikkostitwixxi vantaġġ inġust 
fil-konfront tal-kredituri l-oħra li jkunu 
soġġetti għall-eżerċizzju tas-setgħat mill-
awtorità tar-riżoluzzjoni.

Or. en

Emenda 179
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Id-depożituri li jkollhom depożiti 
garantiti minn skema ta’ garanzija tad-
depożiti ma għandhomx ikunu soġġetti 

(43) Id-depożituri li jkollhom depożiti 
garantiti minn skema ta’ garanzija tad-
depożiti u l-iskema tal-garanziji tad-
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għal eżerċizzju tal-għodda tar-
rikapitalizzazzjoni interna. L-iskema tal-
garanziji tad-depożiti, madankollu, 
tikkontribwixxi għall-finanzjament tal-
proċess tar-riżoluzzjoni sal-punt li kienet 
tagħmel li kieku kellha tikkumpensa lid-
depożituri. L-eżerċizzju tas-setgħat tal-
ippleġġjar intern se jiżgura li d-depożituri 
jkomplu jkollhom aċċess għad-depożiti 
tagħhom, li hija r-raġuni ewlenija għaliex 
ġew stabbiliti l-iskemi ta’ garanzija tad-
depożiti. In-nuqqas ta’ previżjoni tal-
involviment ta’ dawk l-iskemi f’każijiet 
bħal dawn jikkostitwixxi vantaġġ inġust 
fil-konfront tal-kredituri l-oħra li jkunu 
soġġetti għall-eżerċizzju tas-setgħat mill-
awtorità tar-riżoluzzjoni.

depożiti stess ma għandhomx ikunu 
soġġetti għal eżerċizzju tal-għodda tar-
rikapitalizzazzjoni interna. L-eżerċizzju 
tas-setgħat tal-ippleġġjar intern se jiżgura li 
d-depożituri jkomplu jkollhom aċċess 
għad-depożiti tagħhom.

Or. en

Emenda 180
Nuno Melo

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Id-depożituri li jkollhom depożiti
garantiti minn skema ta’ garanzija tad-
depożiti ma għandhomx ikunu soġġetti 
għal eżerċizzju tal-għodda tar-
rikapitalizzazzjoni interna. L-iskema tal-
garanziji tad-depożiti, madankollu, 
tikkontribwixxi għall-finanzjament tal-
proċess tar-riżoluzzjoni sal-punt li kienet 
tagħmel li kieku kellha tikkumpensa lid-
depożituri. L-eżerċizzju tas-setgħat tal-
ippleġġjar intern se jiżgura li d-depożituri 
jkomplu jkollhom aċċess għad-depożiti 
tagħhom, li hija r-raġuni ewlenija għaliex 
ġew stabbiliti l-iskemi ta’ garanzija tad-
depożiti. In-nuqqas ta’ previżjoni tal-
involviment ta’ dawk l-iskemi f’każijiet 
bħal dawn jikkostitwixxi vantaġġ inġust 
fil-konfront tal-kredituri l-oħra li jkunu 

(43) Id-depożituri li jkollhom depożiti ta’
kwalunkwe natura jew valur ma 
għandhomx ikunu soġġetti għal eżerċizzju 
tal-għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna.
L-iskema tal-garanziji tad-depożiti, 
madankollu, tikkontribwixxi għall-
finanzjament tal-proċess tar-riżoluzzjoni 
sal-punt li kienet tagħmel li kieku kellha 
tikkumpensa lid-depożituri. L-eżerċizzju 
tas-setgħat tal-ippleġġjar intern se jiżgura li 
d-depożituri jkomplu jkollhom aċċess 
għad-depożiti tagħhom, li hija r-raġuni 
ewlenija għaliex ġew stabbiliti l-iskemi ta’ 
garanzija tad-depożiti. In-nuqqas ta’ 
previżjoni tal-involviment ta’ dawk l-
iskemi f’każijiet bħal dawn jikkostitwixxi 
vantaġġ inġust fil-konfront tal-kredituri l-
oħra li jkunu soġġetti għall-eżerċizzju tas-
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soġġetti għall-eżerċizzju tas-setgħat mill-
awtorità tar-riżoluzzjoni.

setgħat mill-awtorità tar-riżoluzzjoni.

Or. pt

Emenda 181
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Sabiex tiġi implimentata l-
kondiviżjoni tal-piż mill-azzjonisti u l-
kredituri żgħar, kif meħtieġ skont ir-regoli 
dwar l-għajnuna mill-Istat, il-Mekkaniżmu 
Uniku ta’ Riżoluzzjoni jkun kapaċi 
japplika, permezz ta’ analoġija, mad-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, l-għodda 
tar-rikapitalizzazzjoni interna.

(44) Sabiex tiġi implimentata l-
kondiviżjoni tal-piż mill-azzjonisti u l-
kredituri żgħar, kif meħtieġ skont ir-regoli 
dwar l-għajnuna mill-Istat, il-Mekkaniżmu 
Uniku ta’ Riżoluzzjoni jkun kapaċi 
japplika, permezz ta’ analoġija, mad-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, l-għodda 
tar-rikapitalizzazzjoni interna għal dawk il-
partijiet interessati.

Or. en

Emenda 182
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Sabiex tiġi implimentata l-
kondiviżjoni tal-piż mill-azzjonisti u l-
kredituri żgħar, kif meħtieġ skont ir-regoli 
dwar l-għajnuna mill-Istat, il-Mekkaniżmu 
Uniku ta’ Riżoluzzjoni jkun kapaċi 
japplika, permezz ta’ analoġija, mad-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, l-għodda 
tar-rikapitalizzazzjoni interna.

(44) Sabiex tiġi implimentata l-
kondiviżjoni tal-piż mill-azzjonisti u l-
kredituri żgħar, kif meħtieġ skont ir-regoli 
dwar l-għajnuna mill-Istat, il-Mekkaniżmu 
Uniku ta’ Riżoluzzjoni jkun kapaċi 
japplika, permezz ta’ analoġija, mad-dħul 
fis-seħħ tad-Direttiva (BRRD), l-għodda 
tar-rikapitalizzazzjoni interna.

Or. en
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Emenda 183
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Sabiex jiġi evitat li l-istituzzjonijiet 
jistrutturaw l-obbligazzjonijiet tagħhom 
b’mod li jfixkel l-effettività tal-għodda tar-
rikapitalizzazzjoni interna, il-Bord għandu 
jkun jista’ jistabbilixxi li l-istituzzjonijiet 
ikollhom ammont aggregat ta’ fondi 
proprji, dejn subordinat u obbligazzjonijiet 
ta’ preferenza soġġett għall-għodda tar-
rikapitalizzazzjoni interna espressa bħala 
perċentwali tal-obbligazzjonijiet totali tal-
istituzzjoni, li ma jikkwalifikawx bħala 
fondi proprji għall-finijiet tar-Regolament 
(UE) Nru 575/2013 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill16 u tad-Direttiva 
2013/36/UE tas-26 ta’ Ġunju 2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill17, li l-
istituzzjonijiet għandu jkollhom f’kull ħin.

(45) Sabiex jiġi evitat li l-istituzzjonijiet 
jistrutturaw l-obbligazzjonijiet tagħhom 
b’mod li jfixkel l-effettività tal-għodda tar-
rikapitalizzazzjoni interna, il-Bord għandu 
jkun jista’ jistabbilixxi li l-istituzzjonijiet 
ikollhom ammont aggregat ta’ fondi 
proprji, dejn subordinat u obbligazzjonijiet 
ta’ preferenza soġġett għall-għodda tar-
rikapitalizzazzjoni interna espressa bħala 
perċentwali tal-obbligazzjonijiet totali tal-
istituzzjoni, inklużi l-fondi proprji, li l-
istituzzjonijiet għandu jkollhom f’kull ħin.

__________________
16 Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta’ Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti 
prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ 
kreditu u d-ditti tal-investiment u li 
jemenda r-Regolament (UE) 
Nru 648/2012, ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1.
17 Id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta’ Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-
attività tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u s-
superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet 
ta’ kreditu u tad-ditti tal-investiment, li 
temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li 
tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 
2006/49/KE, ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338.

Or. en
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Emenda 184
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Sabiex jiġi evitat li l-istituzzjonijiet 
jistrutturaw l-obbligazzjonijiet tagħhom 
b’mod li jfixkel l-effettività tal-għodda tar-
rikapitalizzazzjoni interna, il-Bord għandu 
jkun jista’ jistabbilixxi li l-istituzzjonijiet 
ikollhom ammont aggregat ta’ fondi 
proprji, dejn subordinat u obbligazzjonijiet 
ta’ preferenza soġġett għall-għodda tar-
rikapitalizzazzjoni interna espressa bħala 
perċentwali tal-obbligazzjonijiet totali tal-
istituzzjoni, li ma jikkwalifikawx bħala 
fondi proprji għall-finijiet tar-Regolament
(UE) Nru 575/2013 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill16 u tad-Direttiva 
2013/36/UE tas-26 ta’ Ġunju 2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill17, li l-
istituzzjonijiet għandu jkollhom f’kull ħin.

(45) Sabiex jiġi evitat li l-istituzzjonijiet 
jistrutturaw l-obbligazzjonijiet tagħhom 
b’mod li jfixkel l-effettività tal-għodda tar-
rikapitalizzazzjoni interna, il-Bord għandu 
jkun jista’ jistabbilixxi li l-istituzzjonijiet 
ikollhom ammont aggregat ta’ fondi 
proprji, dejn subordinat u obbligazzjonijiet 
ta’ preferenza soġġett għall-għodda tar-
rikapitalizzazzjoni interna espressa bħala 
perċentwali tal-obbligazzjonijiet totali tal-
istituzzjoni, li ma jikkwalifikawx bħala 
fondi proprji għall-finijiet tar-Regolament
(UE) Nru 575/2013 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u tad-Direttiva 
2013/36/UE tas-26 ta’ Ġunju 2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li l-
istituzzjonijiet għandu jkollhom f’kull ħin
u li huwa stabbilit fil-pjanijiet ta’ 
riżoluzzjoni.

__________________ __________________
16 Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta’ Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti 
prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu 
u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-
Regolament (UE) Nru 648/2012, ĠU 
L 176, 27.6.2013, p. 1.

16 Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta’ Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti 
prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu 
u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-
Regolament (UE) Nru 648/2012, ĠU 
L 176, 27.6.2013, p. 1.

17 Id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta’ Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-
attività tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u s-
superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet 
ta’ kreditu u tad-ditti tal-investiment, li 
temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li 
tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 
2006/49/KE, ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338.

17 Id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta’ Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-
attività tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u s-
superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet 
ta’ kreditu u tad-ditti tal-investiment, li 
temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li 
tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 
2006/49/KE, ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338.

Or. en
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Emenda 185
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) Għandu jintgħażel l-aħjar metodu ta’ 
riżoluzzjoni skont iċ-ċirkustanzi tal-każ u 
għal dan l-iskop, l-għodod kollha tar-
riżoluzzjoni previsti mid-Direttiva [ ] 
għandhom ikunu disponibbli.

(46) Għandu jintgħażel l-aħjar metodu ta’ 
riżoluzzjoni skont iċ-ċirkustanzi tal-każ, 
mingħajr diskriminazzjoni għal 
kwalunkwe Stat Membru jew grupp ta’ 
Stati Membri parteċipanti jew mhux 
parteċipanti, u għal dan l-iskop, l-għodod 
kollha tar-riżoluzzjoni previsti mid-
Direttiva dwar l-Irkupru u r-Riżoluzzjoni
[ ] għandhom ikunu disponibbli u applikati 
b’allinjament mad-dispożizzjonijiet ta’ dik 
id-Direttiva.

Or. en

Emenda 186
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Id-Direttiva [ ] tat is-setgħa lill-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni li 
jniżżlu l-valur jew jikkonvertu l-istrumenti 
kapitali, minħabba li l-kundizzjonijiet għat-
tniżżil fil-valur u l-konverżjoni tal-
istrumenti kapitali jistgħu jikkonċidu mal-
kundizzjonijiet għar-riżoluzzjoni u f’każ 
bħal dan, għandha ssir valutazzjoni ta’ jekk 
it-tniżżil fil-valur u l-konverżjoni biss tal-
istrumenti kapitali humiex biżżejjed sabiex 
terġa’ tinkiseb is-sodezza finanzjarja tal-
entità kkonċernata jew jekk huwiex ukoll 
meħtieġ li tittieħed azzjoni ta’ riżoluzzjoni. 

(47) Id-Direttiva [ ] tat is-setgħa lill-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni li 
jniżżlu l-valur jew jikkonvertu l-istrumenti 
kapitali, minħabba li l-kundizzjonijiet għat-
tniżżil fil-valur u l-konverżjoni tal-
istrumenti kapitali jistgħu jaħbtu mal-
kundizzjonijiet għar-riżoluzzjoni u f’każ 
bħal dan, għandha ssir valutazzjoni ta’ jekk 
it-tniżżil fil-valur u l-konverżjoni biss tal-
istrumenti kapitali humiex biżżejjed sabiex 
terġa’ tinkiseb is-sodezza finanzjarja tal-
entità kkonċernata jew jekk huwiex ukoll 
meħtieġ li tittieħed azzjoni ta’ riżoluzzjoni. 
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Bħala regola, din se tintuża fil-kuntest ta’ 
riżoluzzjoni. Il-Kummissjoni għandha 
ssostitwixxi l-awtoritajiet nazzjonali ta’ 
riżoluzzjoni wkoll f’din il-funzjoni u
għandha għalhekk tingħata s-setgħa li 
tivvaluta jekk il-kundizzjonijiet għat-tniżżil 
fil-valur u l-konverżjoni tal-istrumenti 
kapitali humiex issodisfati u li tiddeċiedi
jekk għandhiex tqiegħed entità taħt 
riżoluzzjoni, jekk ir-rekwiżiti għar-
riżoluzzjoni huma ssodisfati wkoll.

Bħala regola, din se tintuża fil-kuntest ta’ 
riżoluzzjoni. Il-Bord, il-Kummissjoni u l-
Kunsill għandhom jissostitwixxu l-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
wkoll f’din il-funzjoni u għandhom
għalhekk tingħatalhom is-setgħa li 
jivvalutaw jekk il-kundizzjonijiet għat-
tniżżil fil-valur u l-konverżjoni tal-
istrumenti kapitali humiex issodisfati u li
jiddeċiedu jekk għandhiex tqiegħed entità 
taħt riżoluzzjoni, jekk ir-rekwiżiti għar-
riżoluzzjoni huma ssodisfati wkoll.

Or. en

Emenda 187
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Id-Direttiva [ ] tat is-setgħa lill-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni li 
jniżżlu l-valur jew jikkonvertu l-istrumenti 
kapitali, minħabba li l-kundizzjonijiet għat-
tniżżil fil-valur u l-konverżjoni tal-
istrumenti kapitali jistgħu jikkonċidu mal-
kundizzjonijiet għar-riżoluzzjoni u f’każ 
bħal dan, għandha ssir valutazzjoni ta’ jekk 
it-tniżżil fil-valur u l-konverżjoni biss tal-
istrumenti kapitali humiex biżżejjed sabiex 
terġa’ tinkiseb is-sodezza finanzjarja tal-
entità kkonċernata jew jekk huwiex ukoll 
meħtieġ li tittieħed azzjoni ta’ riżoluzzjoni. 
Bħala regola, din se tintuża fil-kuntest ta’ 
riżoluzzjoni. Il-Kummissjoni għandha 
ssostitwixxi l-awtoritajiet nazzjonali ta’ 
riżoluzzjoni wkoll f’din il-funzjoni u
għandha għalhekk tingħata s-setgħa li
tivvaluta jekk il-kundizzjonijiet għat-tniżżil 
fil-valur u l-konverżjoni tal-istrumenti 
kapitali humiex issodisfati u li tiddeċiedi
jekk għandhiex tqiegħed entità taħt 

(47) Id-Direttiva [ ] tat is-setgħa lill-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni li 
jniżżlu l-valur jew jikkonvertu l-istrumenti 
kapitali, minħabba li l-kundizzjonijiet għat-
tniżżil fil-valur u l-konverżjoni tal-
istrumenti kapitali jistgħu jaħbtu mal-
kundizzjonijiet għar-riżoluzzjoni u f’każ 
bħal dan, għandha ssir valutazzjoni ta’ jekk 
it-tniżżil fil-valur u l-konverżjoni biss tal-
istrumenti kapitali humiex biżżejjed sabiex 
terġa’ tinkiseb is-sodezza finanzjarja tal-
entità kkonċernata jew jekk huwiex ukoll 
meħtieġ li tittieħed azzjoni ta’ riżoluzzjoni. 
Bħala regola, din se tintuża fil-kuntest ta’ 
riżoluzzjoni. Il-Bord għandu jissostitwixxi
l-awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
wkoll f’din il-funzjoni u għandu għalhekk
jingħata s-setgħa li jivvaluta jekk il-
kundizzjonijiet għat-tniżżil fil-valur u l-
konverżjoni tal-istrumenti kapitali humiex 
issodisfati u li jiddeċiedi jekk għandhiex 
tqiegħed entità taħt riżoluzzjoni, jekk ir-
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riżoluzzjoni, jekk ir-rekwiżiti għar-
riżoluzzjoni huma ssodisfati wkoll.

rekwiżiti għar-riżoluzzjoni huma ssodisfati 
wkoll.

Or. en

Emenda 188
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) L-effiċjenza u l-uniformità tal-azzjoni 
ta’ riżoluzzjoni għandhom jiġu żgurati fl-
Istati Membri parteċipanti kollha. Għal dan 
l-għan, il-Bord għandu jingħata setgħat 
f’każijiet eċċezzjonali u fejn awtorità 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni ma tkunx 
applikat jew applikat biżżejjed id-
Deċiżjoni tal-Bord li jiġu trasferiti lil 
persuna oħra drittijiet speċifikati, assi jew 
obbligazzjonijiet ta’ istituzzjoni taħt 
riżoluzzjoni jew li tiġi meħtieġa l-
konverżjoni ta’ strumenti ta’ dejn li jkun 
fihom terminu kuntrattwali għall-
konverżjoni f’ċerti ċirkustanzi. 
Kwalunkwe azzjoni mill-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ risoluzzjoni li se żżomm jew 
taffettwa l-eżerċizzju tas-setgħat jew il-
funzjonijiet tal-Bord se tiġi eskluża.

(48) L-effiċjenza u l-uniformità tal-azzjoni 
ta’ riżoluzzjoni għandhom jiġu żgurati fl-
Istati Membri parteċipanti kollha. Għal dan 
l-għan, il-Bord għandu jingħata setgħat 
f’każijiet eċċezzjonali u fejn awtorità 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni ma tkunx 
applikat jew applikat biżżejjed id-
Deċiżjoni tal-Bord li jipprevali fuqha 
sabiex jiġi żgurat li titwettaq tali deċiżjoni. 
Kwalunkwe azzjoni mill-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni li se żżomm jew 
taffettwa l-eżerċizzju tas-setgħat jew il-
funzjonijiet tal-Bord se tiġi eskluża.

Or. en

Emenda 189
Olle Ludvigsson

Proposta għal regolament
Premessa 49a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49a) Meta jiġu applikati l-għodod tar-
riżoluzzjoni u eżerċitati s-setgħat tar-
riżoluzzjoni, il-Bord għandu jinforma u 
jikkonsulta lill-impjegati jew ir-
rappreżentanti tagħhom. Fejn applikabbli, 
il-ftehimiet kollettivi, jew l-arranġamenti 
l-oħra pprovduti mill-imsieħba soċjali, 
għandhom jiġu rrispettati f’dan ir-
rigward.

Or. en

Emenda 190
Wolf Klinz

Proposta għal regolament
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Billi l-Bord jissostitwixxi l-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni tal-
Istati Membri parteċipanti fid-deċiżjonijiet 
tagħhom ta’ riżoluzzjoni, il-Bord għandu 
wkoll jieħu post dawk l-awtoritajiet għall-
iskopijiet tal-kooperazzjoni mal-Istati 
Membri mhux parteċipanti fir-rigward tal-
funzjonijiet tar-riżoluzzjoni. B’mod 
partikolari, il-Bord għandu jirrappreżenta 
lill-awtoritajiet kollha mill-Membri 
parteċipanti fil-kulleġġi tar-riżoluzzjoni 
inklużi l-awtoritajiet mill-Istati Membri 
mhux parteċipanti.

(50) Billi l-Bord jappoġġja l-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni tal-Istati 
Membri parteċipanti fid-deċiżjonijiet 
tagħhom ta’ riżoluzzjoni, il-Bord għandu 
wkoll jopera ma’ dawk l-awtoritajiet għall-
iskopijiet tal-kooperazzjoni mal-Istati 
Membri mhux parteċipanti fir-rigward tal-
funzjonijiet tar-riżoluzzjoni. B’mod 
partikolari, il-Bord għandu jirrappreżenta 
lill-awtoritajiet kollha mill-Membri 
parteċipanti fil-kulleġġi tar-riżoluzzjoni 
inklużi l-awtoritajiet mill-Istati Membri 
mhux parteċipanti.

Or. en

Emenda 191
Sharon Bowles
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Proposta għal regolament
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Billi l-Bord jissostitwixxi l-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni tal-
Istati Membri parteċipanti fid-deċiżjonijiet 
tagħhom ta’ riżoluzzjoni, il-Bord għandu 
wkoll jieħu post dawk l-awtoritajiet għall-
iskopijiet tal-kooperazzjoni mal-Istati 
Membri mhux parteċipanti fir-rigward tal-
funzjonijiet tar-riżoluzzjoni. B’mod 
partikolari, il-Bord għandu jirrappreżenta
lill-awtoritajiet kollha mill-Membri 
parteċipanti fil-kulleġġi tar-riżoluzzjoni 
inklużi l-awtoritajiet mill-Istati Membri 
mhux parteċipanti.

(50) Billi l-Bord jissostitwixxi l-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni tal-
Istati Membri parteċipanti fid-deċiżjonijiet 
tagħhom ta’ riżoluzzjoni, il-Bord għandu 
wkoll jieħu post dawk l-awtoritajiet għall-
iskopijiet tal-kooperazzjoni mal-Istati 
Membri mhux parteċipanti fir-rigward tal-
funzjonijiet tar-riżoluzzjoni. B’mod 
partikolari, il-Bord għandu jinkludi lill-
awtoritajiet kollha mill-Membri 
parteċipanti fil-kulleġġi tar-riżoluzzjoni 
inklużi l-awtoritajiet mill-Istati Membri 
mhux parteċipanti.

Or. en

Emenda 192
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) Peress li ħafna istituzzjonijiet joperaw 
mhux biss fl-Unjoni, iżda wkoll 
internazzjonalment, jeħtieġ li mekkaniżmu 
ta’ riżoluzzjoni effettiv jistabbilixxi 
prinċipji ta’ kooperazzjoni mal-awtoritajiet 
tal-pajjiż terz rilevanti. Għandu jiġi 
provdut appoġġ lill-awtoritajiet tal-pajjiżi 
terzi skont il-qafas legali previst mill-
Artikolu 88 tad-Direttiva [ ]. Għal dan l-
għan, peress li l-Bord għandu jkun l-
awtorità unika bis-setgħa li jirriżolvi l-
banek f’diffikultà fl-Istati Membri 
parteċipanti, il-Bord għandu jkollu 
esklużivament s-setgħa li jikkonkludi 
ftehimiet ta’ kooperazzjoni mhux 
vinkolanti ma’ dawk l-awtoritajiet tal-

(51) Peress li ħafna istituzzjonijiet joperaw 
mhux biss fl-Unjoni, iżda wkoll 
internazzjonalment, jeħtieġ li mekkaniżmu 
ta’ riżoluzzjoni effettiv jistabbilixxi 
prinċipji ta’ kooperazzjoni mal-awtoritajiet 
tal-pajjiż terz rilevanti. Għandu jiġi 
provdut appoġġ lill-awtoritajiet tal-pajjiżi 
terzi skont il-qafas legali previst mill-
Artikolu 88 tad-Direttiva [ ].
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pajjiżi terzi, f’isem l-awtoritajiet 
nazzjonali tal-Istati Membri parteċipanti.

Or. en

Emenda 193
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu 
b’mod effettiv, il-Bord għandu jkollu s-
setgħat investigattivi xierqa. Għandu jkun 
jista’ jitlob l-informazzjoni kollha 
meħtieġa direttament jew permezz tal-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni, u 
jkun jista’ jwettaq investigazzjonijiet u 
spezzjonijiet fuq il-post, fejn xieraq 
b’kooperazzjoni mal-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti. Fil-kuntest tar-
riżoluzzjoni, l-ispezzjonijiet fuq il-post 
ikunu disponibbli għall-Bord biex 
jimmonitorja b’mod effettiv l-
implimentazzjoni mill-awtoritajiet 
nazzjonali u biex jiġi żgurat li l-
Kummissjoni u l-Bord jieħdu d-
deċiżjonijiet tagħhom fuq il-bażi ta’ 
informazzjoni preċiża għal kollox.

(52) Sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu 
b’mod effettiv, il-Bord għandu jkollu s-
setgħat investigattivi xierqa. Għandu jkun 
jista’ jitlob l-informazzjoni kollha 
meħtieġa direttament jew permezz tal-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni, u 
jkun jista’ jwettaq investigazzjonijiet u 
spezzjonijiet fuq il-post, fejn xieraq 
b’kooperazzjoni mal-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti. Fil-kuntest tar-
riżoluzzjoni, l-ispezzjonijiet fuq il-post 
ikunu disponibbli għall-Bord biex 
jimmonitorja b’mod effettiv l-
implimentazzjoni mill-awtoritajiet 
nazzjonali u biex jiġi żgurat li l-Bord 
jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom fuq il-bażi 
ta’ informazzjoni preċiża għal kollox.

Or. en

Emenda 194
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu (52) Sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu 
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b’mod effettiv, il-Bord għandu jkollu s-
setgħat investigattivi xierqa. Għandu jkun 
jista’ jitlob l-informazzjoni kollha 
meħtieġa direttament jew permezz tal-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni, u 
jkun jista’ jwettaq investigazzjonijiet u 
spezzjonijiet fuq il-post, fejn xieraq 
b’kooperazzjoni mal-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti. Fil-kuntest tar-
riżoluzzjoni, l-ispezzjonijiet fuq il-post 
ikunu disponibbli għall-Bord biex 
jimmonitorja b’mod effettiv l-
implimentazzjoni mill-awtoritajiet 
nazzjonali u biex jiġi żgurat li l-
Kummissjoni u l-Bord jieħdu d-
deċiżjonijiet tagħhom fuq il-bażi ta’ 
informazzjoni preċiża għal kollox.

b’mod effettiv, il-Bord għandu jkollu s-
setgħat investigattivi xierqa. Għandu jkun 
jista’ jitlob l-informazzjoni kollha 
meħtieġa direttament jew permezz tal-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni, u 
jkun jista’ jwettaq investigazzjonijiet u 
spezzjonijiet fuq il-post, fejn xieraq 
b’kooperazzjoni mal-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti. Fil-kuntest tar-
riżoluzzjoni, l-ispezzjonijiet fuq il-post 
ikunu disponibbli għall-Bord biex 
jimmonitorja b’mod effettiv l-
implimentazzjoni mill-awtoritajiet 
nazzjonali u biex jiġi żgurat li l-Bord 
jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom fuq il-bażi 
ta’ informazzjoni preċiża għal kollox.

Or. en

Emenda 195
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu 
b’mod effettiv, il-Bord għandu jkollu s-
setgħat investigattivi xierqa. Għandu jkun 
jista’ jitlob l-informazzjoni kollha 
meħtieġa direttament jew permezz tal-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni, u 
jkun jista’ jwettaq investigazzjonijiet u 
spezzjonijiet fuq il-post, fejn xieraq 
b’kooperazzjoni mal-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti. Fil-kuntest tar-
riżoluzzjoni, l-ispezzjonijiet fuq il-post 
ikunu disponibbli għall-Bord biex 
jimmonitorja b’mod effettiv l-
implimentazzjoni mill-awtoritajiet 
nazzjonali u biex jiġi żgurat li l-
Kummissjoni u l-Bord jieħdu d-
deċiżjonijiet tagħhom fuq il-bażi ta’ 

(52) Sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu 
b’mod effettiv, il-Bord għandu jkollu s-
setgħat investigattivi xierqa. Għandu jkun 
jista’ jitlob l-informazzjoni kollha 
meħtieġa direttament jew permezz tal-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni, u 
jkun jista’ jwettaq investigazzjonijiet u 
spezzjonijiet fuq il-post, fejn xieraq 
b’kooperazzjoni mal-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti, filwaqt li juża bis-
sħiħ l-informazzjoni kollha disponibbli 
fil-BĊE u l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti. Fil-kuntest tar-riżoluzzjoni, l-
ispezzjonijiet fuq il-post ikunu disponibbli 
għall-Bord biex jimmonitorja b’mod 
effettiv l-implimentazzjoni mill-
awtoritajiet nazzjonali u biex jiġi żgurat li 
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informazzjoni preċiża għal kollox. l-Kummissjoni u l-Bord jieħdu d-
deċiżjonijiet tagħhom fuq il-bażi ta’ 
informazzjoni preċiża għal kollox.

Or. en

Emenda 196
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu 
b’mod effettiv, il-Bord għandu jkollu s-
setgħat investigattivi xierqa. Għandu jkun 
jista’ jitlob l-informazzjoni kollha 
meħtieġa direttament jew permezz tal-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni, u 
jkun jista’ jwettaq investigazzjonijiet u 
spezzjonijiet fuq il-post, fejn xieraq 
b’kooperazzjoni mal-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti. Fil-kuntest tar-
riżoluzzjoni, l-ispezzjonijiet fuq il-post 
ikunu disponibbli għall-Bord biex 
jimmonitorja b’mod effettiv l-
implimentazzjoni mill-awtoritajiet 
nazzjonali u biex jiġi żgurat li l-
Kummissjoni u l-Bord jieħdu d-
deċiżjonijiet tagħhom fuq il-bażi ta’ 
informazzjoni preċiża għal kollox.

(52) Sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu 
b’mod effettiv, il-Bord għandu jkollu s-
setgħat investigattivi xierqa. Għandu jkun 
jista’ jitlob l-informazzjoni kollha 
meħtieġa direttament jew permezz tal-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni, u 
jkun jista’ jwettaq investigazzjonijiet u 
spezzjonijiet fuq il-post, fejn xieraq 
b’kooperazzjoni mal-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti. Fil-kuntest tar-
riżoluzzjoni, l-ispezzjonijiet fuq il-post 
ikunu disponibbli għall-Bord biex 
jimmonitorja b’mod effettiv l-
implimentazzjoni mill-awtoritajiet 
nazzjonali u biex jiġi żgurat li l-
Kummissjoni u l-Bord jieħdu d-
deċiżjonijiet tagħhom fuq il-bażi ta’ 
informazzjoni preċiża għal kollox. Fejn l-
awtorità nazzjonali ta’ riżoluzzjoni ma 
jkollha l-ebda mezz disponibbli sabiex 
iġġib l-għajnuna neċessarja, għandha 
tuża s-setgħat tagħha sabiex titlob l-
għajnuna neċessarja lil awtoritajiet 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni oħrajn.

Or. en

Emenda 197
Diogo Feio
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Proposta għal regolament
Premessa 52a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52a) Il-proċedura dwar l-iskambju ta’ 
informazzjoni bejn il-Bord, l-awtoritajiet 
kompetenti u l-awtoritajiet nazzjonali ta’ 
riżoluzzjoni għandha tkun definita u 
implimentata permezz ta’ memorandum 
ta’ qbil.

Or. en

Emenda 198
Olle Ludvigsson

Proposta għal regolament
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53) Sabiex jiġi żgurat li l-Bord ikollu 
aċċess għall-informazzjoni rilevanti kollha, 
l-impjegati ma għandhomx ikunu jistgħu 
jinvokaw ir-regoli tas-sigriet professjonali 
biex jimpedixxu d-divulgazzjoni ta’ 
informazzjoni lill-Bord.

(53) Sabiex jiġi żgurat li l-Bord ikollu 
aċċess għall-informazzjoni rilevanti kollha, 
l-impjegati ma għandhomx ikunu jistgħu 
jinvokaw ir-regoli tas-sigriet professjonali 
biex jimpedixxu d-divulgazzjoni ta’ 
informazzjoni lill-Bord. Fl-istess ħin, id-
divulgazzjoni ta’ tali informazzjoni lill-
Bord m’għandha qatt titqies bħala ksur 
tas-segretezza professjonali.

Or. en

Emenda 199
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Premessa 54
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Sabiex jiġi żgurat li d-deċiżjonijiet 
adottati fil-qafas tal-Mekkaniżmu Uniku 
ta’ Riżoluzzjoni jiġu rispettati, f’każ ta’ 
ksur għandhom jiġu imposti sanzjonijiet 
proporzjonati u dissważivi. Il-Bord għandu 
jkun intitolat li jagħti struzzjonijiet lill-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
biex jimponu multi jew pagamenti 
perjodiċi ta’ penali fuq l-impriżi talli 
jonqsu li jikkomformaw mal-obbligi tad-
deċiżjonijiet tiegħu. Sabiex jiżgura prattiki 
tal-infurzar konsistenti, effiċjenti u 
effettivi l-Bord għandu jkun intitolat li 
joħroġ linji gwida indirizzati lill-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
dwar l-applikazzjoni ta’ multi u ta’ 
ħlasijiet ta’ penali.

(54) Sabiex jiġi żgurat li d-deċiżjonijiet 
adottati fil-qafas tal-Mekkaniżmu Uniku 
ta’ Riżoluzzjoni jiġu rispettati, f’każ ta’ 
ksur għandhom jiġu imposti sanzjonijiet 
proporzjonati u dissważivi. Il-Bord għandu 
jkun intitolat li jimponi multi jew 
pagamenti perjodiċi ta’ penali fuq l-impriżi 
talli jonqsu li jikkonformaw mal-obbligi 
tad-deċiżjonijiet tiegħu. Dawn il-multi jew 
pagamenti perjodiċi ta’ penali għandhom 
jiġu ddeterminati mill-Bord, flimkien mal-
awtoritajiet kompetenti, u l-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 200
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Premessa 54a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54a) Sabiex jiġi żgurat li d-deċiżjonijiet 
huma rrispettati b’mod sħiħ fl-Unjoni, 
għandhom jiġu imposti sanzjonijiet 
proporzjonati u dissważivi f’każ ta’ ksur u 
applikati b’mod ugwali fl-Istati Membri 
kollha; Għal din ir-raġuni l-qafas għall-
adozzjoni ta’ sanzjonijiet amministrattivi 
u sanzjonijiet legali għandu jiġi 
armonizzat fuq il-livell tal-Unjoni sabiex 
tiġi żgurata konformità effettiva; B’hekk 
għandhom jiġu stabbiliti regoli minimi 
komuni sabiex ikun hemm mekkaniżmu 
Ewropew sħiħ;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm armonizzazzjoni dwar rekwiżiti minimi li għandhom jiġu applikati mill-
Istati Membri kollha f’każ ta’ ksur. L-istituzzjonijiet finanzjarji m’għandhomx ikollhom il-
possibilità li jieħdu vantaġġ minn reġimi inqas stretti f’ċerti Stati Membri.

Emenda 201
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Premessa 54b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54b) L-Istati Membri u l-Bord għandhom 
jiżguraw li kwalunkwe pieni imposti 
f’konformità mar-Regolament (KE) 
Nru (...) jiġu żvelati pubblikament biss 
fejn tali żvelar pubbliku jkun 
proporzjonat.

Or. en

Emenda 202
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) Meta awtorità nazzjonali ta’ 
riżoluzzjoni tikser ir-regoli tal-
Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni billi 
ma tużax is-setgħat mogħtija lilha skont 
il-liġi nazzjonali biex timplimenta 
struzzjoni mill-Bord, l-Istat Membru 
kkonċernat jista’ jkun responsabbli biex 
jagħmel tajjeb għal kwalunkwe ħsara 
kkawżata lil individwi, inkluż fejn 
applikabbli lill-entità jew il-grupp 

imħassar
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f’riżoluzzjoni, jew kull kreditur ta’ 
kwalunkwe parti ta’ dik l-entità jew grupp 
fi kwalunkwe Stat Membru, skont dik il-
ġurisprudenza.

Or. en

Emenda 203
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Premessa 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(56) Għandhom jiġu stabbiliti regoli xierqa 
li jirregolaw il-baġit tal-Bord, it-tħejjija 
tal-baġit, l-adozzjoni ta’ regoli interni li 
jispeċifikaw il-proċedura għall-
istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-baġit
tiegħu, u l-awditjar intern u estern tal-
kontijiet.

(56) Għandhom jiġu stabbiliti regoli xierqa 
li jirregolaw l-adozzjoni ta’ regoli interni li 
jispeċifikaw il-proċedura għall-
istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-baġit
tal-Bord, il-preparazzjoni , il-monitoraġġ
u l-kontroll tagħha fuq bażi trimestrali 
mis-sessjoni plenarja tal-Bord, u l-
awditjar intern u estern tal-kontijiet.

Or. en

Emenda 204
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Premessa 56a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(56a) Is-sessjoni plenarja tal-Bord 
għandha tadotta wkoll il-programm ta’ 
ħidma annwali tagħha, timmonitorjah u 
tikkontrollah fuq bażi trimestrali, u 
toħroġ opinjonijiet u/jew 
rakkomandazzjonijiet dwar l-abbozz ta’ 
rapport trimestrali mid-Direttur Eżekuttiv 
li għandu jinkludi taqsima dwar l-
attivitajiet tar-riżoluzzjoni u l-każijiet ta’ 
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riżoluzzjoni kontinwi tal-Bord, u taqsima 
dwar kwistjonijiet finanzjarji u 
amministrattivi.

Or. en

Emenda 205
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Huwa meħtieġ li jiġi żgurat li l-Fond 
ikun disponibbli bis-sħiħ għall-iskop ta’ 
riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet li qed ifallu. 
Għalhekk, il-Fond ma għandu jintuża 
għall-ebda skop ieħor għajr l-
implimentazzjoni effiċjenti tal-għodod u s-
setgħat ta’ riżoluzzjoni. Barra minn hekk, 
għandu jintuża biss skont l-objettivi u l-
prinċipji tar-riżoluzzjoni applikabbli.
Għalhekk, il-Bord għandu jiżgura li
kwalunke telf, kostijiet jew spejjeż oħra 
imġarrba b’rabta mal-użu tal-għodod ta’ 
riżoluzzjoni l-ewwel jinġarru mill-
azzjonisti u l-kredituri tal-istituzzjoni taħt 
riżoluzzjoni. It-telf, il-kostijiet jew spejjeż 
oħra mġarrba bl-użu tal-għodod ta’ 
riżoluzzjoni jinġarru mill-Fond fil-każ biss 
li r-riżorsi tal-azzjonisti u l-kredituri 
jispiċċaw.

(58) Huwa meħtieġ li jiġi żgurat li l-Fond 
ikun disponibbli bis-sħiħ għall-iskop ta’ 
riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet li qed ifallu. 
Għalhekk, il-Fond ma għandu jintuża 
għall-ebda skop ieħor għajr l-
implimentazzjoni effiċjenti tal-għodod u s-
setgħat ta’ riżoluzzjoni. Barra minn hekk, 
għandu jintuża biss skont l-objettivi u l-
prinċipji tar-riżoluzzjoni applikabbli, 
filwaqt li jiġu rrispettati bis-sħiħ id-
dispożizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva 
[BRRD]. Il-Fond m’għandux jintuża 
sabiex jassorbi direttament it-telf ta’ 
istituzzjoni jew għal skopijiet ta’ 
rikapitalizzazzjoni. Għalhekk, il-Bord 
għandu jiżgura li kwalunkwe telf, kostijiet 
jew spejjeż oħra imġarrba b’rabta mal-użu 
tal-għodod ta’ riżoluzzjoni l-ewwel 
jinġarru mill-azzjonisti u l-kredituri tal-
istituzzjoni taħt riżoluzzjoni. It-telf, il-
kostijiet jew spejjeż oħra mġarrba bl-użu 
tal-għodod ta’ riżoluzzjoni jinġarru mill-
Fond fil-każ biss li r-riżorsi tal-azzjonisti u 
l-kredituri jispiċċaw.

Or. en

Emenda 206Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki
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Proposta għal regolament
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Huwa meħtieġ li jiġi żgurat li l-Fond 
ikun disponibbli bis-sħiħ għall-iskop ta’ 
riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet li qed ifallu. 
Għalhekk, il-Fond ma għandu jintuża 
għall-ebda skop ieħor għajr l-
implimentazzjoni effiċjenti tal-għodod u s-
setgħat ta’ riżoluzzjoni. Barra minn hekk, 
għandu jintuża biss skont l-objettivi u l-
prinċipji tar-riżoluzzjoni applikabbli. 
Għalhekk, il-Bord għandu jiżgura li
kwalunke telf, kostijiet jew spejjeż oħra 
imġarrba b’rabta mal-użu tal-għodod ta’ 
riżoluzzjoni l-ewwel jinġarru mill-
azzjonisti u l-kredituri tal-istituzzjoni taħt 
riżoluzzjoni. It-telf, il-kostijiet jew spejjeż 
oħra mġarrba bl-użu tal-għodod ta’ 
riżoluzzjoni jinġarru mill-Fond fil-każ biss 
li r-riżorsi tal-azzjonisti u l-kredituri 
jispiċċaw.

(58) Huwa meħtieġ li jiġi żgurat li l-Fond 
ikun disponibbli bis-sħiħ għall-iskop ta’ 
riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet li qed ifallu. 
Għalhekk, il-Fond ma għandu jintuża 
għall-ebda skop ieħor għajr l-
implimentazzjoni effiċjenti tal-għodod u s-
setgħat ta’ riżoluzzjoni. Barra minn hekk, 
għandu jintuża biss skont l-objettivi u l-
prinċipji tar-riżoluzzjoni applikabbli. 
Għalhekk, il-Bord għandu jiżgura li
kwalunkwe telf, kostijiet jew spejjeż oħra 
imġarrba b’rabta mal-użu tal-għodod ta’ 
riżoluzzjoni l-ewwel jinġarru mill-
azzjonisti u l-kredituri tal-istituzzjoni taħt 
riżoluzzjoni. It-telf, il-kostijiet jew spejjeż 
oħra mġarrba bl-użu tal-għodod ta’ 
riżoluzzjoni jinġarru mill-Fond fil-każ biss 
li r-riżorsi tal-azzjonisti u l-kredituri 
jispiċċaw, b’rabta mas-sehem tal-attività 
tal-bank li qed ifalli fl-Istati Membri 
kkonċernati.

Or. en

Emenda 207
Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Premessa 58a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58a) Madankollu, huwa ġustifikat li l-
Fond jintuża qabel ma jiġu eżawriti l-
kredituri kollha meta, fil-proċess ta’ 
riżoluzzjoni, jibdew jiġu rikapitalizzati d-
depożiti. Il-fiduċja taċ-ċittadini li t-tfaddil 
tagħhom se jkun sikur f’depożiti 
assolutament mingħajr riskju u b’redditu 
baxx korrispondenti hija fundamentali 
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għall-fiduċja ġenerali fis-sistema 
bankarja.  Ma hemm l-ebda dubju li l-
iżgurar ta’ aċċess kontinwu għad-depożiti 
huwa waħda mill-funzjonijiet kritiċi tal-
banek u li n-nuqqas ta’ fiduċja fis-
sikurezza tad-depożiti għandu l-potenzjal 
li jipprovoka assalt bankarju; fenomenu li 
għandu effetti diżastrużi fuq l-istabbiltà 
finanzjarja. Għaldaqstant, is-
salvagwardja tad-depożiti fil-proċess ta’ 
riżoluzzjoni ssegwi objettivi ta’ 
riżoluzzjoni, u għalhekk teħtieġ sforz 
partikolari.

Or. en

Emenda 208
Danuta Maria Hübner

Proposta għal regolament
Premessa 59a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59a) Jekk dazji ta’ bank nazzjonali huma 
fis-seħħ fi Stat Membri parteċipanti, jista’ 
jiġri li bank ikun mitlub li 
jikkontribwixxu kemm għad-dazju tal-
bank nazzjonali kif ukoll għall-Fond tal-
MUR. Din is-sitwazzjoni għandha tiġi 
indirizzata b’mod li l-istituzzjonijiet 
finanzjarji ma jispiċċawx jagħmlu 
kontribut doppju.

Or. en

Emenda 209
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Premessa 59a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59a) Għandha tiġi prevista faċilità ta’ 
kreditur għall-Fond ta’ Riżoluzzjoni li 
tiggarantixxi pjan ta’ emerġenza 
Ewropew sħiħ li jista’ fi kwalunkwe ħin 
iwaqqaf effettivament l-effett kontaġġjuż 
fis-sistema finanzjarja. Din il-faċilità ta’ 
kreditu se tippermetti lill-aġenti 
ekonomiċi jibbażaw id-deċiżjonijiet 
tagħhom skont is-solidità ta’ kull 
istituzzjoni finanzjarja iktar milli fuq ir-
riskju sovran tal-SM fejn ikunu stabbiliti 
l-istituzzjonijiet differenti; B’din il-faċilità 
ta’ kreditu l-konnessjoni bejn ir-riskju 
sovran ta’ kreditu u s-sistema bankarja fl-
aħħar mhux se tibqa’ teżisti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-EFSM għandu jkun alternattiva.

Emenda 210
Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas

Proposta għal regolament
Premessa 59a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59a) Fejn Stati Membri jkunu diġà 
imponew dazji bankarji, taxxi jew 
kontributi ta’ riżoluzzjoni b’risposta 
għall-kriżi, għandhom jiġu sostitwiti minn 
kontributi lill-Fond sabiex jiġu evitati l-
pagamenti doppji.

Or. en
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Emenda 211
Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Premessa 61a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiġi żgurata d-disponibilità 
immedjata ta’ mezzi finanzjarji adegwati 
għall-iskopijiet stabbiliti f’dan ir-
Regolament, għandha tiġi stabbilita 
faċilità ta’ self, preferibbilment minn 
strument pubbliku tal-Komunità. Id-
disponibilità sħiħa ta’ finanzjament hija 
essenzjali għall-kredibilità tas-sistema 
kollha.

Or. en

Emenda 212
Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Premessa 62

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(62) Meta l-Istati Membri parteċipanti 
jkunu diġà stabbilixxew arranġamenti 
nazzjonali ta’ finanzjament ta’ 
riżoluzzjoni, għandhom ikunu jistgħu 
jipprevedu li l-arranġamenti nazzjonali 
ta’ finanzjament ta’ riżoluzzjoni jużaw il-
mezzi finanzjarji disponibbli, miġbura 
minn istituzzjonijiet fil-imgħoddu permezz 
ta’ kontribuzzjonijiet ex ante, biex 
jikkumpensaw lill-istituzzjonijiet għall-
kontribuzzjonijiet ex ante li dawk l-
istituzzjonijiet għandhom iħallsu lill-
Fond. Din ir-restituzzjoni għandha tkun 
bla preġudizzju għall-obbligi tal-Istati 
Membri skont id-Direttiva 94/18/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill18.

imħassar
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__________________
18 Id-Direttiva 94/18/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Mejju 1994 li temenda d-Direttiva 
80/390/KEE li tikkordina ir-rekwiżiti 
għat-tfassil, l-iskrutinju u d-distribuzzjoni 
tad-dettalji tal-kwotazzjoni fis-swieq li 
għandhom ikunu ppubblikati għall-
ammissjoni ta’ titoli biex ikunu kwotati 
fil-borża, fir-rigward tal-obbligu li jkunu 
ppubblikati d-dettalji tal-kwotazzjonijiet. 
ĠU L 135, 31.5.1994, p. 1.

Or. en

Emenda 213
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Premessa 62

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(62) Meta l-Istati Membri parteċipanti 
jkunu diġà stabbilixxew arranġamenti 
nazzjonali ta’ finanzjament ta’ riżoluzzjoni, 
għandhom ikunu jistgħu jipprevedu li l-
arranġamenti nazzjonali ta’ finanzjament 
ta’ riżoluzzjoni jużaw il-mezzi finanzjarji 
disponibbli, miġbura minn istituzzjonijiet 
fil-imgħoddu permezz ta’ 
kontribuzzjonijiet ex ante, biex 
jikkumpensaw lill-istituzzjonijiet għall-
kontribuzzjonijiet ex ante li dawk l-
istituzzjonijiet għandhom iħallsu lill-
Fond. Din ir-restituzzjoni għandha tkun 
bla preġudizzju għall-obbligi tal-Istati 
Membri skont id-Direttiva 94/18/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill18.

(62) Meta l-Istati Membri parteċipanti 
jkunu diġà stabbilixxew arranġamenti 
nazzjonali ta’ finanzjament ta’ riżoluzzjoni,
fondi diġà miġbura skont dawn l-
arranġamenti għandhom ikunu trasferibbli 
għall-Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni.

__________________
18 Id-Direttiva 94/18/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Mejju 1994 li temenda d-Direttiva 
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80/390/KEE li tikkordina ir-rekwiżiti 
għat-tfassil, l-iskrutinju u d-distribuzzjoni 
tad-dettalji tal-kwotazzjoni fis-swieq li 
għandhom ikunu ppubblikati għall-
ammissjoni ta’ titoli biex ikunu kwotati 
fil-borża, fir-rigward tal-obbligu li jkunu 
ppubblikati d-dettalji tal-kwotazzjonijiet. 
ĠU L 135, 31.5.1994, p. 1.

Or. en

Emenda 214
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Premessa 63

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(63) Sabiex tkun żgurta kalkolazzjoni 
ġusta tal-kontribuzzjonijiet u jingħataw 
inċentivi biex joperaw b’mudell li 
jippreżenta inqas riskji, il-
kontribuzzjonijiet tal-Fond għandhom iqisu 
l-grad ta’ riskju mġarrab mill-istituzzjoni 
ta’ kreditu.

(63) Sabiex tkun żgurata kalkolazzjoni 
ġusta tal-kontribuzzjonijiet u jingħataw 
inċentivi biex joperaw b’mudell li 
jippreżenta inqas riskji, il-
kontribuzzjonijiet tal-Fond li huma 
ddeterminati mill-Bord, wara proposta 
mill-awtorità kompetenti, għandhom iqisu 
l-grad ta’ riskju mġarrab mill-istituzzjoni 
ta’ kreditu.

Or. en

Emenda 215
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal regolament
Premessa 63

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(63) Sabiex tkun żgurta kalkolazzjoni 
ġusta tal-kontribuzzjonijiet u jingħataw 
inċentivi biex joperaw b’mudell li 
jippreżenta inqas riskji, il-

(63) Sabiex tkun żgurata kalkolazzjoni 
ġusta tal-kontribuzzjonijiet u jingħataw 
inċentivi biex joperaw b’mudell li 
jippreżenta inqas riskji, il-
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kontribuzzjonijiet tal-Fond għandhom iqisu 
l-grad ta’ riskju mġarrab mill-istituzzjoni 
ta’ kreditu.

kontribuzzjonijiet tal-Fond għandhom iqisu 
l-grad ta’ riskju mġarrab mill-istituzzjoni 
ta’ kreditu. F’kull Stat Membru, l-
kontributi għandhom jammontaw għall-
istess mira ta’ perċentwal.

Or. en

Emenda 216
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Premessa 66

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(66) Il-Kumissjoni għandha tingħata s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 290 TFUE sabiex tiddetermina it-
tip ta’ kontribuzzjonijiet lill-Fond u l-
kwistjonijiet li għalihom huma dovuti 
kontribuzzjonijiet, il-mod li bih l-ammont 
tal-kontribuzzjonijiet jiġi kkalkulat u l-mod 
li bih għandhom jitħallsu; tispeċifika r-
reġistrazzjoni, il-kontabbiltà, ir-rapportar u 
regoli oħra meħtieġa biex jiġi żgurat li l-
kontribuzzjonijiet jitħallsu kollha u fil-ħin; 
tiddetermina s-sistema tal-
kontribuzzjonijiet għall-istituzzjonijiet li 
ġew awtorizzati joperaw wara li l-Fond 
ikun laħaq il-livell fil-mira tiegħu; 
tiddetermina l-kriterji biex il-
kontribuzzjonijiet jinfirxu matul iż-żmien; 
tiddetermina ċ-ċirkustanzi meta l-pagament 
tal-kontribuzzjonijiet ikun jista’ jsir akkont 
bil-quddiem; tiddetermina l-kriterji biex 
jiġu stipulati l-kontribuzzjonijiet annwali; 
tiddetermina l-miżuri biex tispeċifika ċ-
ċirkustanzi u l-modalitajiet li bihom 
istituzzjoni tista’ tiġi parzjalment u 
totalment eżentata minn kontribuzzjonijiet 
ex post, u l-miżuri biex tispeċifika ċ-
ċirkustanzi u l-modalitajiet li bihom 
istituzzjoni tista’ tiġi parzjalment u 
totalment eżentata minn kontribuzzjonijiet 

(66) Il-Kumissjoni, fuq proposta mill-
Bord, għandha tingħata s-setgħa tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 290 TFUE sabiex 
tiddetermina it-tip ta’ kontribuzzjonijiet 
lill-Fond u l-kwistjonijiet li għalihom huma 
dovuti kontribuzzjonijiet, il-mod li bih l-
ammont tal-kontribuzzjonijiet jiġi 
kkalkulat u l-mod li bih għandhom 
jitħallsu; tispeċifika r-reġistrazzjoni, il-
kontabbiltà, ir-rapportar u regoli oħra 
meħtieġa biex jiġi żgurat li l-
kontribuzzjonijiet jitħallsu kollha u fil-ħin; 
tiddetermina s-sistema tal-
kontribuzzjonijiet għall-istituzzjonijiet li 
ġew awtorizzati joperaw wara li l-Fond 
ikun laħaq il-livell fil-mira tiegħu; 
tiddetermina l-kriterji biex il-
kontribuzzjonijiet jinfirxu matul iż-żmien; 
tiddetermina ċ-ċirkustanzi meta l-pagament 
tal-kontribuzzjonijiet ikun jista’ jsir akkont 
bil-quddiem jew imdewwem; tiddetermina 
l-kriterji biex jiġu stipulati l-ammont tal-
kontribuzzjonijiet annwali; tiddetermina l-
miżuri biex tispeċifika ċ-ċirkustanzi u l-
modalitajiet li bihom istituzzjoni tista’ tiġi 
parzjalment u totalment eżentata minn 
kontribuzzjonijiet ex post.
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ex post.
Or. en

Emenda 217

Sari Essayah

Proposta għal regolament
Premessa 66

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(66) Il-Kumissjoni għandha tingħata s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 290 TFUE sabiex tiddetermina it-
tip ta’ kontribuzzjonijiet lill-Fond u l-
kwistjonijiet li għalihom huma dovuti 
kontribuzzjonijiet, il-mod li bih l-ammont 
tal-kontribuzzjonijiet jiġi kkalkulat u l-mod 
li bih għandhom jitħallsu; tispeċifika r-
reġistrazzjoni, il-kontabbiltà, ir-rapportar u 
regoli oħra meħtieġa biex jiġi żgurat li l-
kontribuzzjonijiet jitħallsu kollha u fil-ħin; 
tiddetermina s-sistema tal-
kontribuzzjonijiet għall-istituzzjonijiet li 
ġew awtorizzati joperaw wara li l-Fond 
ikun laħaq il-livell fil-mira tiegħu; 
tiddetermina l-kriterji biex il-
kontribuzzjonijiet jinfirxu matul iż-żmien; 
tiddetermina ċ-ċirkustanzi meta l-pagament 
tal-kontribuzzjonijiet ikun jista’ jsir akkont 
bil-quddiem; tiddetermina l-kriterji biex 
jiġu stipulati l-kontribuzzjonijiet annwali; 
tiddetermina l-miżuri biex tispeċifika ċ-
ċirkustanzi u l-modalitajiet li bihom 
istituzzjoni tista’ tiġi parzjalment u 
totalment eżentata minn kontribuzzjonijiet 
ex post, u l-miżuri biex tispeċifika ċ-
ċirkustanzi u l-modalitajiet li bihom 
istituzzjoni tista’ tiġi parzjalment u 
totalment eżentata minn kontribuzzjonijiet 
ex post.

(66) Il-Kumissjoni għandha tingħata s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 290 TFUE sabiex tiddetermina it-
tip ta’ kontribuzzjonijiet lill-Fond u l-
kwistjonijiet li għalihom huma dovuti 
kontribuzzjonijiet, il-mod li bih l-ammont 
tal-kontribuzzjonijiet jiġi kkalkulat u l-mod 
li bih għandhom jitħallsu; tispeċifika r-
reġistrazzjoni, il-kontabbiltà, ir-rapportar u 
regoli oħra meħtieġa biex jiġi żgurat li l-
kontribuzzjonijiet jitħallsu kollha u fil-ħin; 
tiddetermina s-sistema tal-
kontribuzzjonijiet għall-istituzzjonijiet li 
ġew awtorizzati joperaw wara li l-Fond 
ikun laħaq il-livell fil-mira tiegħu; 
tiddetermina l-kriterji biex il-
kontribuzzjonijiet jinfirxu matul iż-żmien; 
tiddetermina ċ-ċirkustanzi meta l-pagament 
tal-kontribuzzjonijiet ikun jista’ jsir akkont 
bil-quddiem; tiddetermina l-kriterji biex 
jiġu stipulati l-kontribuzzjonijiet annwali
fil-limiti stabbiliti f’dan ir-Regolament; 
tiddetermina l-miżuri biex tispeċifika ċ-
ċirkustanzi u l-modalitajiet li bihom 
istituzzjoni tista’ tiġi parzjalment u 
totalment eżentata minn kontribuzzjonijiet 
ex post, u l-miżuri biex tispeċifika ċ-
ċirkustanzi u l-modalitajiet li bihom 
istituzzjoni tista’ tiġi parzjalment u 
totalment eżentata minn kontribuzzjonijiet 
ex post.

Or. en
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Emenda 218
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Premessa 66a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(66a) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
ekwi, meta jwettqu l-inkarigi tagħhom 
skont dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
u l-Bord għandhom jaġixxu skont ir-
rekwiżiti tal-[BRRD] u kwalunkwe att 
delegat adottat f’konformità ma’ dik id-
Direttiva. Il-Kummissjoni u l-Bord 
għandhom ikunu soġġetti wkoll għal-linji 
gwida u r-rakkomandazzjonijiet adottati 
mill-ABE b’rabta mal-[BRRD] u, fejn 
japplika, kwalunkwe deċiżjoni tal-ABE 
waqt medjazzjoni vinkolanti skont l-
Artikolu 19(3) tar-
Regolament (UE) 1093/2010.

Or. en

Emenda 219
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Premessa 67

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(67) Biex tinżamm il-kunfidenzjalità tal-
ħidma tal-Bord, il-membri tiegħu, il-
persunal tal-Bord, inkluż il-persunal ta’ 
skambju jew issekondat mill-Istati Membri 
bil-għan li jwettqu doveri ta’ riżoluzzjoni 
għandhom ikunu soġġetti għal rekwiżiti 
tas-sigriet professjonali, anki wara li d-
doveri tagħhom jintemmu. Bil-għan li 
jitwettqu l-kompiti kkonferiti lilu, il-Bord 
għandu jkun awtorizzat, soġġett għal 
kundizzjonijiet, li jiskambja informazzjoni 
mal-awtoritajiet u l-korpi nazzjonali jew 

(67) Biex tinżamm il-kunfidenzjalità tal-
ħidma tal-Bord, il-membri tiegħu, il-
persunal tal-Bord, inkluż il-persunal ta’ 
skambju jew issekondat mill-Istati Membri 
bil-għan li jwettqu doveri ta’ riżoluzzjoni 
għandhom ikunu soġġetti għal rekwiżiti 
tas-sigriet professjonali, anki wara li d-
doveri tagħhom jintemmu. Dawn ir-
rekwiżiti għandhom japplikaw ukoll għal 
persuni oħrajn awtorizzati mill-Bord u 
persuni awtorizzati jew maħtura mill-
Istati Membri sabiex iwettqu spezzjonijiet 
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tal-Unjoni. fil-post, u għal osservaturi mistiedna li 
jattendu s-sessjonijiet plenarji u eżekuttivi 
tal-Bord. Bil-għan li jitwettqu l-kompiti 
kkonferiti lilu, il-Bord għandu jkun 
awtorizzat, soġġett għal kundizzjonijiet, li 
jiskambja informazzjoni mal-awtoritajiet u 
l-korpi nazzjonali jew tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 220
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 68a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(68a) Sal-punt fejn id-deċiżjonijiet taħt 
dan ir-Regolament huma soġġetti għall-
medjazzjoni vinkolanti tal-ABE skont l-
Artikolu 19 tar-Regolament (UE) 
Nru 1093/2010, tali deċiżjonijiet 
għandhom ikunu vinkolanti għall-partijiet 
kollha involuti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk wieħed jassumi li l-Kummissjoni hija involuta fil-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni, 
mhuwiex ċar jekk l-ABE, bħala aġenzija, hiex se tkun kapaċi tinforza deċiżjoni ta’ 
medjazzjoni vinkolanti fuq il-Kummissjoni li hija istituzzjoni stabbilita mit-Trattat. Sal-punt li 
d-deċiżjonijiet skont dan ir-Regolament huma soġġetti għal medjazzjoni vinkolanti tal-ABE –
punt li jrid jiġi stabbilit fil-fajl tal-BRRD – għandu jkun ċar li tali deċiżjonijiet mhumiex 
vinkolanti biss għall-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni tal-Istati Membri mhux parteċipanti iżda 
wkoll fir-rigward tal-Kummissjoni.

Emenda 221
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Premessa 69
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(69) Sakemm il-Bord isiri operattiv għal 
kollox, il-Kummissjoni għandha tkun 
responsabbli għall-operazzjonijiet inizjali 
fosthom il-ġbir tal-kontribuzzjonijiet
meħtieġa biex jiġu koperti l-ispejjeż 
amministrattivi u l-ħatra ta’ direttur 
eżekuttiv interim biex jawtorizza l-
pagamenti meħtieġa kollha f’isem il-Bord.

(69) Sakemm il-Bord isir operattiv għal 
kollox, il-Kummissjoni għandha tkun 
responsabbli għall-operazzjonijiet inizjali 
fosthom il-ġbir tal-ewwel 
kontribuzzjonijiet meħtieġa biex jiġu 
koperti l-ispejjeż amministrattivi u l-ħatra 
ta’ direttur eżekuttiv interim biex 
jawtorizza l-pagamenti meħtieġa kollha 
f’isem il-Bord.

Or. en

Emenda 222
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 69

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(69) Sakemm il-Bord isiri operattiv għal 
kollox, il-Kummissjoni għandha tkun
responsabbli għall-operazzjonijiet inizjali 
fosthom il-ġbir tal-kontribuzzjonijiet 
meħtieġa biex jiġu koperti l-ispejjeż 
amministrattivi u l-ħatra ta’ direttur 
eżekuttiv interim biex jawtorizza l-
pagamenti meħtieġa kollha f’isem il-Bord.

(69) Sakemm il-Bord isir operattiv għal 
kollox, l-awtoritajiet nazzjonali ta’ 
riżoluzzjoni għandhom ikunu responsabbli 
għall-operazzjonijiet inizjali fosthom il-
ġbir tal-kontribuzzjonijiet meħtieġa biex 
jiġu koperti l-ispejjeż amministrattivi u l-
ħatra ta’ direttur eżekuttiv interim biex 
jawtorizza l-pagamenti meħtieġa kollha 
f’isem il-Bord.

Or. en

Emenda 223
Olle Ludvigsson

Proposta għal regolament
Premessa 70
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(70) Dan ir-Regolament jirrispetta d-
drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji 
rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, 
notevolment id-dritt għall-propjetà, il-
protezzjoni ta’ dejta personali, il-libertà ta’ 
impriża, id-dritt għal rimedju effikaċi u 
għal smigħ ġust, u għandu jiġi implimentat 
skont dawk id-drittijiet u l-prinċipji.

(70) Dan ir-Regolament jirrispetta d-
drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji 
rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, 
notevolment id-dritt għall-propjetà, il-
protezzjoni ta’ dejta personali, il-libertà ta’ 
impriża, id-dritt tal-impjegati għal
informazzjoni u konsulenza fi ħdan l-
impriża, id-dritt għal rimedju effikaċi u 
għal smigħ ġust, u għandu jiġi implimentat 
skont dawk id-drittijiet u l-prinċipji.

Or. en

Emenda 224
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal regolament
Premessa 71a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(71a) Sabiex tinkiser ir-rabta bejn is-
sovrani u l-banek u tiġi żgurata l-
effiċjenza u l-kredibilità tal-Mekkaniżmu 
Uniku ta’ Riżoluzzjoni, speċjalment 
sakemm il-Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni 
ma jkunx kompletament finanzjat, huwa 
essenzjali li tiġi stabbilita faċilità ta’ self 
pubbliku Ewropea mill-jum li fih jidħol 
fis-seħħ il-Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni. Kwalunkwe self minn dik il-
faċilità ta’ self għandu jiġi rimborżat mill-
Fond f’perjodu ta’ żmien miftiehem.

Or. en

Emenda 225
Sylvie Goulard
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Proposta għal regolament
Premessa 71a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(71a) Sabiex tinkiser ir-rabta bejn is-
sovrani u l-banek u tiġi żgurata l-
effiċjenza u l-kredibilità tal-Mekkaniżmu 
Uniku ta’ Riżoluzzjoni, speċjalment 
sakemm il-Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni 
ma jkunx laħaq il-livelli sħaħ ta’ 
finanzjament, huwa essenzjali li tiġi 
stabbilita faċilità ta’ self komunitarju 
komuni (garanzija ta’ kontinġenza fiskali) 
għall-Istati Membri parteċipanti. 
Kwalunkwe self minn dik il-faċilità ta’ 
self għandu jiġi rimborżat mill-Fond 
f’perjodu ta’ żmien miftiehem.

Or. en

Emenda 226
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Dawn ir-regoli u l-proċeduri uniformi jiġu 
applikati mill-Kummissjoni flimkien ma’ 
Bord u l-awtoritajiet nazzjonali ta’
rizoluzzjoni tal-Istati Membri parteċipanti 
fil-qafas ta’ mekkaniżmu uniku ta’ 
riżoluzzjoni stabbilit minn dan ir-
Regolament. Il-mekkaniżmu uniku ta’ 
riżoluzzjoni jkun sostnut minn fond uniku 
għar-riżoluzzjoni tal-banek (minn hawn ’il 
quddiem imsejjaħ il-Fond).

Dawn ir-regoli u l-proċeduri uniformi jiġu 
applikati mill-Bord, l-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni tal-Istati 
Membri parteċipanti u l-Kummissjoni fil-
kuntest ta’ regoli dwar l-għajnuna mill-
Istat fil-qafas ta’ mekkaniżmu uniku ta’ 
riżoluzzjoni stabbilit minn dan ir-
Regolament. Il-mekkaniżmu uniku ta’ 
riżoluzzjoni jkun sostnut minn fond uniku 
għar-riżoluzzjoni tal-banek (minn hawn ’il 
quddiem imsejjaħ il-Fond).

Or. en
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Emenda 227
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Dawn ir-regoli u l-proċeduri uniformi jiġu 
applikati mill-Kummissjoni flimkien ma’ 
Bord u l-awtoritajiet nazzjonali ta’
rizoluzzjoni tal-Istati Membri parteċipanti 
fil-qafas ta’ mekkaniżmu uniku ta’ 
riżoluzzjoni stabbilit minn dan ir-
Regolament. Il-mekkaniżmu uniku ta’ 
riżoluzzjoni jkun sostnut minn fond uniku 
għar-riżoluzzjoni tal-banek (minn hawn ’il 
quddiem imsejjaħ il-Fond).

Dawn ir-regoli u l-proċeduri uniformi jiġu 
applikati minn Bord flimkien mal-
Kummissjoni u l-awtoritajiet nazzjonali ta’
riżoluzzjoni tal-Istati Membri parteċipanti 
fil-qafas ta’ mekkaniżmu uniku ta’ 
riżoluzzjoni stabbilit minn dan ir-
Regolament. Il-mekkaniżmu uniku ta’ 
riżoluzzjoni jkun sostnut minn fond uniku 
għar-riżoluzzjoni tal-banek (minn hawn ’il 
quddiem imsejjaħ il-Fond).

Or. en

Emenda 228
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Dawn ir-regoli u l-proċeduri uniformi jiġu 
applikati mill-Kummissjoni flimkien ma’ 
Bord u l-awtoritajiet nazzjonali ta’
rizoluzzjoni tal-Istati Membri parteċipanti 
fil-qafas ta’ mekkaniżmu uniku ta’ 
riżoluzzjoni stabbilit minn dan ir-
Regolament. Il-mekkaniżmu uniku ta’ 
riżoluzzjoni jkun sostnut minn fond uniku
għar-riżoluzzjoni tal-banek (minn hawn ’il 
quddiem imsejjaħ il-Fond).

Dawn ir-regoli u l-proċeduri uniformi jiġu 
applikati mill-Kummissjoni flimkien ma’ 
Bord u l-awtoritajiet nazzjonali ta’
riżoluzzjoni tal-Istati Membri parteċipanti 
fil-qafas ta’ mekkaniżmu uniku ta’ 
riżoluzzjoni stabbilit minn dan ir-
Regolament. Il-mekkaniżmu uniku ta’ 
riżoluzzjoni jkun sostnut minn netwerk ta’ 
fondi nazzjonali għar-riżoluzzjoni tal-
banek li huma kkoordinati ċentralment 
(minn hawn ’il quddiem imsejjaħ il-Fond).

Or. en
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Emenda 229
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Dan ir-Regolament japplika għall-
entitajiet li ġejjin: Dan ir-Regolament għandu japplika għal 

dan li ġej:

Or. en

Emenda 230
Wolf Klinz

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) istituzzjonijiet tal-kreditu stabbiliti fl-
Istati Membri parteċipanti;

(a) istituzzjonijiet tal-kreditu stabbiliti fl-
Istati Membri parteċipanti u soġġetti għal 
superviżjoni diretta mwettqa mill-BĊE 
skont l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-
Kunsill (UE) Nru [ ] li jikkonferixxi 
kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali 
Ewropew fir-rigward tal-politiki marbuta 
mas-superviżjoni prudenzjali tal-
istituzzjonijiet tal-kreditu;

Or. en

Emenda 231
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) istituzzjonijiet tal-kreditu stabbiliti fl-
Istati Membri parteċipanti;

(a) istituzzjonijiet tal-kreditu sinifikanti 
skont l-Artikolu 6 tar-Regolament tal-
Kunsill (UE) Nru /2013 li jikkonferixxi 
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kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali 
Ewropew fir-rigward tal-politiki marbuta 
mas-superviżjoni prudenzjali tal-
istituzzjonijiet tal-kreditu ta’ 
istituzzjonijiet tal-kreditu stabbiliti fl-Istati 
Membri parteċipanti;

Or. en

Emenda 232
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) istituzzjonijiet tal-kreditu stabbiliti fl-
Istati Membri parteċipanti;

(a) entitajiet li għalihom il-BĊE għandu 
r-responsabbiltà diretta għas-superviżjoni, 
skont l-Art. 6 tar-Regolament dwar l-
MSU;

Or. en

Emenda 233
Burkhard Balz

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) istituzzjonijiet tal-kreditu stabbiliti fl-
Istati Membri parteċipanti;

(a) istituzzjonijiet tal-kreditu stabbiliti fl-
Istati Membri parteċipanti li huma 
sorveljati direttament mill-Mekkaniżmu 
Superviżorju Uniku skont l-Artikolu 6(4) 
tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru [ ] li 
jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank 
Ċentrali Ewropew fir-rigward tal-politiki 
marbuta mas-superviżjoni prudenzjali tal-
istituzzjonijiet tal-kreditu;

(Din l-emenda tapplika għat-test kollu.)
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Or. en

Ġustifikazzjoni

It has to be differentiated between the supervision and resolution of credit institutions on the 
European and national level. Credit institutions which are directly supervised at the 
European level within the framework of the SSM have to be subject to a resolution mechanism 
at the European level. Thus, the single resolution mechanism shall cover all credit institutions 
which are systemically relevant and carry out cross-border operations falling under the direct 
supervision of the ECB. Credit institutions which are supervised on the national level should 
also be resolved at the national level.

Emenda 234

Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) istituzzjonijiet tal-kreditu stabbiliti fl-
Istati Membri parteċipanti;

(a) istituzzjonijiet tal-kreditu sorveljati 
direttament mill-Bank Ċentrali Ewropew 
skont l-Artikolu 6(4) tar-Regolament tal-
Kunsill (UE) Nru [ ] li jikkonferixxi 
kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali 
Ewropew fir-rigward tal-politiki marbuta 
mas-superviżjoni prudenzjali tal-
istituzzjonijiet tal-kreditu;

Or. en

Emenda 235
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) istituzzjonijiet tal-kreditu stabbiliti fl-
Istati Membri parteċipanti; (a) istituzzjonijiet tal-kreditu stabbiliti fl-

Istati Membri parteċipanti, li jirrispettaw 
il-prinċipji ta’ sussidjarjetà u 
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proporzjonalità;

Or. en

Emenda 236
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) impriżi prinċipali stabbiliti f’wieħed 
mill-Istati Membri parteċipanti, inklużi 
kumpaniji azzjonarji finanzjarji u 
kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta 
meta jkunu soġġetti għal superviżjoni 
konsolidata mwettqa mill-BĊE skont [l-
Artikolu 4(1)(i) tar-Regolament tal-
Kunsill (UE) Nru [ ] li jikkonferixxi 
kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali 
Ewropew fir-rigward tal-politiki marbuta 
mas-superviżjoni prudenzjali tal-
istituzzjonijiet tal-kreditu;

imħassar

Or. en

Emenda 237
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – sotto-paragrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

sakemm ma jiġux klassifikati bħala inqas 
sinifikanti skont l-Artikolu 6(4) tar-
Regolament tal-Kunsill “li jikkonferixxi 
kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali 
Ewropew fir-rigward tal-politiki marbuta 
mas-superviżjoni prudenzjali tal-
istituzzjonijiet tal-kreditu” (MSU).
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Or. de

Emenda 238
Sharon Bowles

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ebda azzjoni jew politika taħt dan ir-
Regolament ma għandha tiddiskrimina, 
direttament jew indirettament, kontra 
kwalunkwe Stat Membru jew grupp ta’ 
Stati Membri bħala post għall-forniment 
ta’ servizzi bankarji jew kwalunkwe 
servizz ieħor fi kwalunkwe munita.

Or. en

Emenda 239
Peter Simon

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Banek ta’ żvilupp huma esklużi mill-kamp 
ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Or. de

Emenda 240
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a
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Il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni jista’, fuq 
inizjattiva tiegħu stess, jindirizza l-
istruzzjonijiet tiegħu b’allinjament ma’ 
dan ir-Regolament għal kwalunkwe 
istituzzjoni ta’ kreditu fi Stati Membri 
parteċipanti fejn tqis li l-falliment tagħha 
jista’ jirriżulta fi problema serja għall-
istabbiltà finanzjarja.

Or. en

Emenda 241
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a
Kooperazzjoni fi ħdan l-MUR

1. Il-Kummissjoni, il-Bord u l-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni għandhom 
iwettqu l-inkarigi tagħhom fi ħdan 
Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni skont 
l-ambitu tal-kompetenza tagħhom taħt ir-
regoli tal-BRRD u dan ir-Regolament.
2. Il-Kummissjoni, il-Bord u l-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni għandhom 
ikunu soġġetti għal dmir ta’ kooperazzjoni 
in bona fede, obbligu ta’ skambju ta’ 
informazzjoni u jikkonverġu għal prattiki 
ta’ riżoluzzjoni konsistenti.
3. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
sorveljanza fuq il-funzjonament tal-
Mekkaniżmu abbażi tar-responsabbiltajiet 
u l-proċedura stabbiliti f’dan ir-
Regolament.

Or. en
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Emenda 242
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta għal regolament
Artikolu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a
1. Il-Kummissjoni, il-Bord u l-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni għandhom 
iwettqu l-inkarigi tagħhom fi ħdan 
Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni skont 
l-ambitu tal-kompetenza tagħhom taħt ir-
regoli tal-BRRD u dan ir-Regolament.
2. Il-Kummissjoni, il-Bord u l-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni għandhom 
ikunu soġġetti għal dmir ta’ kooperazzjoni 
in bona fede, obbligu ta’ skambju ta’ 
informazzjoni u jikkonverġu għal prattiki 
ta’ riżoluzzjoni konsistenti.
3. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
sorveljanza fuq il-funzjonament tal-
Mekkaniżmu abbażi tar-responsabbiltajiet 
u l-proċedura stabbiliti f’dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 243
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, 
japplikaw id-definizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 2 tad-Direttiva [ ] u l-Artikolu 3 
tad-Direttiva 2013/36/UE tas-
26 ta’ Ġunju 2013 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill19. Barra minn dan, japplikaw 
id-definizzjonijiet li ġejjin:

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, 
japplikaw id-definizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 2 tad-Direttiva [ ], l-Artikolu 3 
tad-Direttiva 2013/36/UE tas-
26 ta’ Ġunju 2013 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill19, u l-Artikolu 4(1) tar-
Regolament (UE) Nru 575/2013. Barra 
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minn dan, japplikaw id-definizzjonijiet li 
ġejjin:

Or. enĠustifikazzjoni

Dan il-paragrafu jistipula li d-definizzjonijiet minn BRRD, CRD4 u CRR japplikaw, flimkien 
mad-definizzjonijiet addizzjonali provduti f’dan l-Artikolu. Ir-replikazzjoni tad-definizzjonijiet 
f’dan l-Artikolu għalhekk mhix neċessarja u konsistenti ma’ dan il-paragrafu.

Emenda 244
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) ‘BĊE’ jfisser il-Bord Superviżorju 
tal-Bank Ċentrali Ewropew kif stabbilit 
mir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru [ ];

Or. en

Emenda 245
Sławomir Nitras

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) "awtorità nazzjonali ta’ riżoluzzjoni"
tfisser awtorità maħtura minn Stat Membru 
skont l-Artikolu 3 tad-Direttiva [ ];

(2) ‘awtorità nazzjonali ta’ riżoluzzjoni’
tfisser awtorità maħtura minn Stat Membru
parteċipanti skont l-Artikolu 3 tad-
Direttiva [ ];

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ “awtorità nazzjonali ta’ riżoluzzjoni” għandha tkun limitata għal awtorità 
maħtura minn Stat Membri parteċipanti, biex tkun konsistenti wkoll mal-approċċ applikat fir-
Regolament dwar l-MSU.
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Emenda 246
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) ‘il-Bord’ ifisser il-Bord ta’ 
riżoluzzjoni tal-Mekkaniżmu Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni kif definit fl-Artikoli 38 u 39 
ta’ dan ir-Regolament

Or. en

Emenda 247
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) "awtorità ta’ riżoluzzjoni fil-livell ta’ 
grupp" tfisser l-awtorità nazzjonali ta’ 
rizoluzzjoni tal-Istat Membru parteċipanti 
li fih hija stabbilita l-istituzzjoni, jew l-
impriża prinċipali soġġetta għas-
superviżjoni konsolidata;

imħassar

Or. en

Emenda 248
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) "istituzzjoni tal-kreditu" tfisser 
istituzzjoni tal-kreditu kif definit fil-
punt (1) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament 

imħassar
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(UE) Nru 575/201320;
__________________
20 Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta’ Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti 
prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ 
kreditu u d-ditti tal-investiment u li 
jemenda r-Regolament (UE) 
Nru 648/2012, ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1.

Or. en

Emenda 249
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) "ditta tal-investiment" tfisser ditta tal-
investiment kif definit fil-punt (2) tal-
Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) 
Nru 575/2013 li hija soġġetta għar-
rekwiżit tal-kapital inizjali speċifikat fl-
Artikolu 9 ta’ dak ir-Regolament;

imħassar

Or. en

Emenda 250
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) "istituzzjoni finanzjarja" tfisser 
istituzzjoni finanzjarja kif definit fil-
punt 26 tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament 
(UE) Nru 575/2013;

imħassar
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Or. en

Emenda 251
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) "impriża prinċipali" tfisser impriża 
prinċipali kif definit fil-punt (15) tal-
Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) 
Nru 575/2013, inklużi istituzzjoni, 
kumpanija azzjonarja finanzjarja jew 
kumpanija azzjonarja finanzjarja 
mħallta;

imħassar

Or. en

Emenda 252
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) "istituzzjoni taħt riżoluzzjoni" tfisser 
entità msemmija fl-Artikolu 2, li fir-
rigward tagħha qed tittieħed azzjoni ta’ 
riżoluzzjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 253
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) "istituzzjoni" tfisser istituzzjoni ta’ 
kreditu, jew ditta tal-investiment koperta 
b’superviżjoni konsolidata skont il-
punt (c) tal-Artikolu 2;

imħassar

Or. en

Emenda 254
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) "grupp" tfisser impriża prinċipali u 
s-sussidjarji tagħha, li huma entitajiet kif 
imsemmi fl-Artikolu 2;

imħassar

Or. en

Emenda 255
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) "sussidjarji" tfisser sussidjarji kif 
definit fil-punt (16) tal-Artikolu 4(1) tar-
Regolament (UE) Nru 575/2013;

imħassar

Or. en

Emenda 256
Sharon Bowles
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) "għodda tal-bejgħ ta’ operat" tfisser 
it-trasferiment ta’ sjieda, jew assi, drittijiet 
jew obbligazzjonijiet ta’ istituzzjoni li 
tilħaq il-kundizzjonijiet għal riżoluzzjoni 
lil xerrej li mhuwiex istituzzjoni 
tranżitorja;

imħassar

Or. en

Emenda 257
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) "għodda ta’ istituzzjoni tranżitorja" 
tfisser it-trasferiment ta’ assi, drittijiet jew 
obbligazzjonijiet ta’ istituzzjoni li tilħaq il-
kundizzjonijiet għal riżoluzzjoni lil 
istituzzjoni tranżitorja;

imħassar

Or. en

Emenda 258
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) "għodda tas-separzzjoni tal-assi" 
tfisser it-trasferiment ta’ assi u drittijiet 
ta’ istituzzjoni li tilħaq il-kundizzjonijiet 
għal riżoluzzjoni lil mezz tal-immaniġġar 
tal-assi;

imħassar
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Or. en

Emenda 259
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) "għodda rikapitalizzazzjoni interna" 
tfisser setgħat ta’ tniżżil fil-valur u 
konverżjoni ta’ obbligazzjonijiet ta’ 
istituzzjoni li tilħaq il-kundizzjonijiet għal 
riżoluzzjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 260
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Il-Kummissjoni u l-Bord u l-
awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni u l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri li mhumiex 
Stati Membri parteċipanti għandhom 
jikkonkludu memorandum ta’ qbil li 
jiddeskrivi t-termini ġenerali ta’ kif se 
jikkooperaw flimkien fit-twettiq tal-
inkarigi tagħhom skont il-[BRRD]. Il-
memorandum ta’ qbil għandu, fost 
oħrajn, jikkjarifika l-konsultazzjoni 
rigward id-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni u 
l-Bord li għandhom effett fuq sussidjarji 
jew fergħat stabbiliti fl-Istat Membru 
mhux parteċipanti li l-impriża prinċipali 
tiegħu hija stabbilita fi Stat Membru 
parteċipanti. Il-memorandum għandu jiġi 
analizzat fuq bażi regolari.
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Or. en

Emenda 261
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 20a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) ‘daqs kritiku’ jfisser id-daqs jew l-
interkonnessjonijiet ta’ entità msemmija 
fl-Artikolu 2 li laħaq livell li, fi żminijiet 
ta’ kriżi, huwa lil hinn mill-possibilità ta’ 
riżoluzzjoni ordnata peress li kwalunkwe 
azzjoni ta’ riżoluzzjoni jew insolvenza 
ordnata tista’ twassal għal problemi 
ekonomiċi sinifikanti u b’hekk bail-out 
pubbliku u s-soċjalizzazzjoni tat-telf isir 
inevitabbli.

Or. en

Emenda 262
Wolf Klinz

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn, bis-saħħa ta’ dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni jew il-Bord jeżerċita kompiti 
jew setgħat, li skont id-Direttiva [ ] 
għandhom jiġu eżerċitati mill-awtorità 
nazzjonali tar-riżoluzzjoni ta’ Stat Membru 
parteċipanti, il-Bord, għall-applikazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament u d-Direttiva [ ], 
jitqies li huwa l-awtorità nazzjonali ta’ 
riżoluzzjoni rilevanti jew fil-każ ta’ 
riżoluzzjoni ta’ grupp transfruntier l-
awtorità nazzjonali tar-riżoluzzjoni tal-
grupp rilevanti.

1. Fejn, bis-saħħa ta’ dan ir-Regolament, il-
Bord jeżerċita kompiti jew setgħat, li skont 
id-Direttiva [ ] għandhom jiġu eżerċitati 
mill-awtorità nazzjonali tar-riżoluzzjoni ta’ 
Stat Membru parteċipanti, il-Bord, għall-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u d-
Direttiva [ ], jitqies li huwa koordinatur 
tal-awtorità nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
rilevanti jew fil-każ ta’ riżoluzzjoni ta’ 
grupp transfruntier l-awtoritajiet nazzjonali 
tar-riżoluzzjoni tal-grupp rilevanti.
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Or. en

Emenda 263
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn, bis-saħħa ta’ dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni jew il-Bord jeżerċita kompiti 
jew setgħat, li skont id-Direttiva [ ] 
għandhom jiġu eżerċitati mill-awtorità 
nazzjonali tar-riżoluzzjoni ta’ Stat Membru 
parteċipanti, il-Bord, għall-applikazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament u d-Direttiva [ ], 
jitqies li huwa l-awtorità nazzjonali ta’ 
riżoluzzjoni rilevanti jew fil-każ ta’ 
riżoluzzjoni ta’ grupp transfruntier l-
awtorità nazzjonali tar-riżoluzzjoni tal-
grupp rilevanti.

1. Fejn, bis-saħħa ta’ dan ir-Regolament, il-
Bord jeżerċita kompiti jew setgħat, li skont 
id-Direttiva [ ] għandhom jiġu eżerċitati 
mill-awtorità nazzjonali tar-riżoluzzjoni ta’ 
Stat Membru parteċipanti, il-Bord, għall-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u d-
Direttiva [ ], jitqies li huwa l-awtorità 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni rilevanti jew fil-
każ ta’ riżoluzzjoni ta’ grupp transfruntier 
l-awtorità nazzjonali tar-riżoluzzjoni tal-
grupp rilevanti.

Or. en

Emenda 264
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn, bis-saħħa ta’ dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni jew il-Bord jeżerċita kompiti 
jew setgħat, li skont id-Direttiva [ ] 
għandhom jiġu eżerċitati mill-awtorità 
nazzjonali tar-riżoluzzjoni ta’ Stat Membru 
parteċipanti, il-Bord, għall-applikazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament u d-Direttiva [ ], 
jitqies li huwa l-awtorità nazzjonali ta’ 
riżoluzzjoni rilevanti jew fil-każ ta’ 
riżoluzzjoni ta’ grupp transfruntier l-
awtorità nazzjonali tar-riżoluzzjoni tal-

1. Fejn, bis-saħħa ta’ dan ir-Regolament, il-
Bord jeżerċita kompiti jew setgħat, li skont 
id-Direttiva [ ] għandhom jiġu eżerċitati 
mill-awtorità nazzjonali tar-riżoluzzjoni ta’ 
Stat Membru parteċipanti, il-Bord, għall-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u d-
Direttiva [ ], jitqies li huwa l-awtorità 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni rilevanti jew fil-
każ ta’ riżoluzzjoni ta’ grupp transfruntier 
l-awtorità nazzjonali tar-riżoluzzjoni tal-
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grupp rilevanti. grupp rilevanti.

Or. en

Emenda 265
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn, bis-saħħa ta’ dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni jew il-Bord jeżerċita kompiti 
jew setgħat, li skont id-Direttiva [ ]
għandhom jiġu eżerċitati mill-awtorità 
nazzjonali tar-riżoluzzjoni ta’ Stat Membru 
parteċipanti, il-Bord, għall-applikazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament u d-Direttiva [ ], 
jitqies li huwa l-awtorità nazzjonali ta’ 
riżoluzzjoni rilevanti jew fil-każ ta’ 
riżoluzzjoni ta’ grupp transfruntier l-
awtorità nazzjonali tar-riżoluzzjoni tal-
grupp rilevanti.

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 2 
ta’ dan ir-Regolament, fejn, bis-saħħa ta’ 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni jew il-
Bord jeżerċita kompiti jew setgħat, li skont 
id-Direttiva [ ] għandhom jiġu eżerċitati 
mill-awtorità nazzjonali tar-riżoluzzjoni ta’ 
Stat Membru parteċipanti, il-Bord, għall-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u d-
Direttiva [ ], jitqies li huwa l-awtorità 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni rilevanti jew fil-
każ ta’ riżoluzzjoni ta’ grupp transfruntier 
l-awtorità nazzjonali tar-riżoluzzjoni tal-
grupp rilevanti.

Or. en

Emenda 266
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn, bis-saħħa ta’ dan ir-Regolament, 
il-Kummissjoni jew il-Bord jeżerċita 
kompiti jew setgħat, li skont id-Direttiva [ ] 
għandhom jiġu eżerċitati mill-awtorità 
nazzjonali tar-riżoluzzjoni ta’ Stat Membru 
parteċipanti, il-Bord, għall-applikazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament u d-Direttiva [ ], 
jitqies li huwa l-awtorità nazzjonali ta’ 

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 2
ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni jew 
il-Bord jeżerċita kompiti jew setgħat, li 
skont id-Direttiva [ ] għandhom jiġu 
eżerċitati mill-awtorità nazzjonali tar-
riżoluzzjoni ta’ Stat Membru parteċipanti, 
il-Bord, għall-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament u d-Direttiva [ ], jitqies li 
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riżoluzzjoni rilevanti jew fil-każ ta’ 
riżoluzzjoni ta’ grupp transfruntier l-
awtorità nazzjonali tar-riżoluzzjoni tal-
grupp rilevanti.

huwa l-awtorità nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
rilevanti jew fil-każ ta’ riżoluzzjoni ta’ 
grupp transfruntier l-awtorità nazzjonali 
tar-riżoluzzjoni tal-grupp rilevanti.

Or. en

Emenda 267
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord, meta jaġixxi bħala awtorità 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni, jaġixxi, fejn 
rilevanti, taħt l-awtorizzazzjoni tal-
Kummissjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 268
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 5 –paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord, meta jaġixxi bħala awtorità 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni, jaġixxi, fejn 
rilevanti, taħt l-awtorizzazzjoni tal-
Kummissjoni.

2. Il-Bord jaġixxi fi ħdan is-setgħat 
mogħtija lilu b’dan ir-Regolament.

Or. de

Emenda 269
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord, meta jaġixxi bħala awtorità 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni, jaġixxi, fejn 
rilevanti, taħt l-awtorizzazzjoni tal-
Kummissjoni.

2. Il-Bord għandu jaġixxi fuq il-bażi ta’, u 
f’konformità mad-Direttiva dwar l-
Irkupru u r-Riżoluzzjoni [ ]. L-Istati 
Membri jew l-entitajiet li jinsabu fihom 
mhux parteċipanti ma għandhomx jiġu 
ddiskriminati jew imorru minn taħt
b’riżultat tal-azzjonijiet meħudin taħt dan 
ir-Regolament milli kieku twettqu 
totalment taħt id-Direttiva dwar l-Irkupru 
u r-Riżoluzzjoni [ ].

Or. en

Emenda 270
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord, meta jaġixxi bħala awtorità 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni, jaġixxi, fejn 
rilevanti, taħt l-awtorizzazzjoni tal-
Kummissjoni.

2. Il-Bord, meta jaġixxi bħala awtorità 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni, jaġixxi, fejn 
rilevanti, f’konsultazzjoni mal-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 271
Wolf Klinz

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord, meta jaġixxi bħala awtorità 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni, jaġixxi, fejn 
rilevanti, taħt l-awtorizzazzjoni tal-
Kummissjoni.

2. Il-Bord, meta jaġixxi bħala awtorità 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni, jaġixxi, fejn 
rilevanti, taħt l-awtorizzazzjoni tal-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni.
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Or. en

Emenda 272
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament, l-awtoritajiet nazzjonali tar-
riżoluzzjoni tal-Istati Membri parteċipanti 
jaġixxu fuq il-bażi ta’ u f’konformità mad-
dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi 
nazzjonali, kif armonizzati mid-Direttiva 
[ ].

3. Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament kif imsemmijin fl-Artikolu 2, 
l-awtoritajiet nazzjonali tar-riżoluzzjoni 
tal-Istati Membri parteċipanti jaġixxu fuq 
il-bażi ta’ u f’konformità mad-
dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi 
nazzjonali, kif armonizzati mid-Direttiva 
[ ].

Or. en

Emenda 273
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament, l-awtoritajiet nazzjonali tar-
riżoluzzjoni tal-Istati Membri parteċipanti 
jaġixxu fuq il-bażi ta’ u f’konformità mad-
dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi 
nazzjonali, kif armonizzati mid-Direttiva 
[ ].

3. Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament kif imsemmijin fl-Artikolu 2, 
l-awtoritajiet nazzjonali tar-riżoluzzjoni 
tal-Istati Membri parteċipanti jaġixxu fuq 
il-bażi ta’ u f’konformità mad-
dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi 
nazzjonali, kif armonizzati mid-Direttiva 
[ ].

Or. en

Emenda 274
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-awtorità nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
għandha tinforma lill-Kummissjoni u lill-
Bord dwar miżuri meħudin jew il-miżuri li 
biħsiebha tieħu skont il-Paragrafu 3 ta’ 
dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 275
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-awtorità nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
għandha tinforma lill-Kummissjoni u lill-
Bord dwar miżuri meħudin jew il-miżuri li 
biħsiebha tieħu skont il-Paragrafu 3 ta’ 
dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 276
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Il-konsistenza mal-[BRRD]

Soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament, meta jwettqu l-inkarigi 
rispettivi tagħhom skont dan ir-
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Regolament, il-Kummissjoni u l-Bord 
għandhom:
(a) jaġixxu f’konformità mar-rekwiżiti tal-
[BRRD] u kwalunkwe att delegat adottat 
f’konformità ma’ dik id-Direttiva;
(b) jaġixxu f’konformità ma’ kwalunkwe 
deċiżjonijiet tal-ABE skont l-
Artikolu 19(3) tar-Regolament (UE) 
Nru 1093/2010 taħt id-dispożizzjonijiet 
rilevanti tal-[BRRD] fejn il-Kummissjoni 
jew il-Bord (skont il-każ) ikun parti mill-
medjazzjoni; kif ukoll
(c) ikunu soġġetti għal kwalunkwe linji 
gwida u rakkomandazzjonijiet adottati 
mill-ABE fuq il-bażi tal-Artikolu 16 tar-
Regolament (UE) Nru 1093/2010 u skont 
id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-[BRRD].

Or. en

Emenda 277
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ebda azzjoni, proposta jew politika 
tal-Bord, il-Kummissjoni jew awtorità 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni ma għandha 
tiddiskrimina kontra entitajiet imsemmija 
fl-Artikolu 2, detenturi ta’ depożiti, 
investituri jew kredituri oħra stabbiliti fl-
Unjoni minħabba n-nazzjonalità jew il-post 
tal-operat tagħhom.

1. L-ebda azzjoni, proposta jew politika 
tal-Bord jew awtorità nazzjonali ta’ 
riżoluzzjoni ma għandha tiddiskrimina 
kontra entitajiet imsemmija fl-Artikolu 2, 
detenturi ta’ depożiti, investituri jew 
kredituri oħra stabbiliti fl-Unjoni minħabba 
n-nazzjonalità jew il-post tal-operat 
tagħhom.

Or. en

Emenda 278
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ebda azzjoni, proposta jew politika 
tal-Bord, il-Kummissjoni jew awtorità 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni ma għandha 
tiddiskrimina kontra entitajiet imsemmija 
fl-Artikolu 2, detenturi ta’ depożiti, 
investituri jew kredituri oħra stabbiliti fl-
Unjoni minħabba n-nazzjonalità jew il-post 
tal-operat tagħhom.

1. L-ebda azzjoni, proposta jew politika 
tal-Bord, il-Kummissjoni jew awtorità 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni ma għandha 
tiddiskrimina kontra istituzzjonijiet ta’ 
kreditu, detenturi ta’ depożiti, investituri 
jew kredituri oħra stabbiliti fl-Unjoni 
minħabba n-nazzjonalità jew il-post tal-
operat tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-artikolu dwar il-’prinċipji ġenerali’, wieħed għandu jżomm f’moħħu li l-
Kummissjoni hija responsabbli għas-Suq Intern ukoll, b’hekk il-prinċipju ta’ 
nondiskriminazzjoni għandu jiġi applikat irrispettivament mill-post ta’ stabbiliment tal-
istituzzjoni tal-kreditu, irrispettivament minn jekk tinsabx fi Stat Membru parteċipanti jew 
mhux parteċipanti. B’hekk il-kjarifika tallinja t-trattament tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu man-
nondiskriminazzjoni tad-detenturi ta’ depożiti, investituri u kredituri oħra.

Emenda 279
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ebda azzjoni, proposta jew politika 
tal-Bord, il-Kummissjoni jew awtorità 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni ma għandha 
tiddiskrimina kontra entitajiet imsemmija 
fl-Artikolu 2, detenturi ta’ depożiti, 
investituri jew kredituri oħra stabbiliti fl-
Unjoni minħabba n-nazzjonalità jew il-post 
tal-operat tagħhom.

1. L-ebda azzjoni, proposta jew politika 
tal-Bord, il-Kummissjoni jew awtorità 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni ma għandha 
tiddiskrimina kontra entitajiet imsemmija 
fl-Artikolu 2 jew entitajiet stabbiliti fi Stati 
Membri mhux parteċipanti, detenturi ta’ 
depożiti, investituri jew kredituri oħra 
stabbiliti fl-Unjoni minħabba n-
nazzjonalità jew il-post tal-operat tagħhom.

Or. en
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Emenda 280
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ebda azzjoni, proposta jew politika 
tal-Bord, il-Kummissjoni jew awtorità 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni ma għandha 
tiddiskrimina kontra entitajiet imsemmija 
fl-Artikolu 2, detenturi ta’ depożiti, 
investituri jew kredituri oħra stabbiliti fl-
Unjoni minħabba n-nazzjonalità jew il-post 
tal-operat tagħhom.

1. L-ebda azzjoni, proposta jew politika 
tal-Bord, il-Kummissjoni, il-Kunsill jew 
awtorità nazzjonali ta’ riżoluzzjoni ma 
għandha tiddiskrimina kontra entitajiet 
imsemmija fl-Artikolu 2, detenturi ta’ 
depożiti, investituri jew kredituri oħra 
stabbiliti fl-Unjoni minħabba n-
nazzjonalità jew il-post tal-operat tagħhom.

Or. en

Emenda 281
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ebda azzjoni, proposta jew politika 
tal-Bord, il-Kummissjoni jew awtorità 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni ma għandha 
tiddiskrimina kontra entitajiet imsemmija 
fl-Artikolu 2, detenturi ta’ depożiti, 
investituri jew kredituri oħra stabbiliti fl-
Unjoni minħabba n-nazzjonalità jew il-post 
tal-operat tagħhom.

1. L-ebda azzjoni, proposta jew politika 
tal-Bord, il-Kummissjoni jew awtorità 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni ma għandha 
tiddiskrimina kontra entitajiet imsemmija 
fl-Artikolu 2, detenturi ta’ depożiti, 
investituri jew kredituri oħra stabbiliti fl-
Unjoni minħabba n-nazzjonalità, il-munita
jew il-post tal-operat tagħhom.

Or. en

Emenda 282
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-prinċipji ġenerali li ġejjin 
għandhom japplikaw għall-Bord. Il-Bord 
għandu:
(a) jaġixxi b’mod indipendenti;
(b) iżomm separazzjoni ċara bejn il-
kompetenzi superviżorji u r-riżoluzzjoni;
(c) ikollu l-kompetenza neċessarja dwar 
ir-ristrutturar u l-insolvenza;
(d) ikun jista’ jimmaniġġja gruppi 
bankarji kbar;
(e) kapaċi jaġixxi malajr u b’mod 
imparzjali;
(f) jiżgura li jitqiesu b’mod xieraq l-
istabbiltà finanzjarja nazzjonali, l-
istabbiltà finanzjarja tal-UE u tas-Suq 
Intern; kif ukoll
(g) jagħti rendikont lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 283
Sławomir Nitras

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Kull azzjoni, proposta jew politika tal-
Bord, Kummissjoni jew awtorità 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni fil-qafas tal-
Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni 
għandha tittieħed bl-għan li titmexxa l-
istabbiltà tas-sistema finanzjarja fl-UE u 
f’kull Stat Membru parteċipanti tal-UE 
b’kunsiderazzjoni totali u dmir tal-kura 
għall-unità u l-integrità tas-suq intern, 
sabiex tiġi evitata żieda sproporzjonata fl-
ispejjeż tal-Istati Membri parteċipanti, sal-
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punt fejn dawn ikunu ikbar milli fil-każ li 
istituzzjoni ġiet riżolta lil hinn mill-qafas 
tal-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm prinċipju ġenerali ta’ "l-ebda pajjiż minn taħt" u klawżola ġenerali ta’ 
nondiskriminazzjoni (li tħares l-Istati Membri kollha) inklużi fit-test, kif inhu l-każ fl-
Artikolu 1 tar-Regolament tal-MSU.

Emenda 284

Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta jittieħdu deċiżjonijiet jew 
azzjonijiet, li jista’ jkollhom impatt f’aktar 
minn Stat Membru parteċipanti wieħed, u 
partikolarment meta jittieħdu deċiżjonijiet 
fir-rigward ta’ grupp stabbilit f’żewġ Stati 
Membri jew aktar, il-Kummissjoni 
għandha tqis kif dovut il-fatturi li ġejjin 
kollha:

2. Meta jittieħdu deċiżjonijiet jew 
azzjonijiet, li jista’ jkollhom impatt f’aktar 
minn Stat Membru parteċipanti wieħed jew 
fuq Stat Membru mhux parteċipanti, u 
partikolarment meta jittieħdu deċiżjonijiet 
fir-rigward ta’ grupp stabbilit f’żewġ Stati 
Membri jew aktar, il-Bord għandu jqis kif 
dovut il-fatturi li ġejjin kollha:

Or. en

Emenda 285
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta jittieħdu deċiżjonijiet jew 
azzjonijiet, li jista’ jkollhom impatt f’aktar 
minn Stat Membru parteċipanti wieħed, u 
partikolarment meta jittieħdu deċiżjonijiet 
fir-rigward ta’ grupp stabbilit f’żewġ Stati 
Membri jew aktar, il-Kummissjoni 
għandha tqis kif dovut il-fatturi li ġejjin 

2. Meta jittieħdu deċiżjonijiet jew 
azzjonijiet, li jista’ jkollhom impatt f’aktar 
minn Stat Membru parteċipanti wieħed, u 
partikolarment meta jittieħdu deċiżjonijiet 
fir-rigward ta’ grupp stabbilit f’żewġ Stati 
Membri jew aktar, il-Bord għandu jqis kif 
dovut il-fatturi li ġejjin kollha:
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kollha:

Or. en

Emenda 286
Sławomir Nitras

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta jittieħdu deċiżjonijiet jew 
azzjonijiet, li jista’ jkollhom impatt f’aktar 
minn Stat Membru parteċipanti wieħed, u 
partikolarment meta jittieħdu deċiżjonijiet 
fir-rigward ta’ grupp stabbilit f’żewġ Stati 
Membri jew aktar, il-Kummissjoni 
għandha tqis kif dovut il-fatturi li ġejjin 
kollha:

2. Meta jittieħdu deċiżjonijiet jew 
azzjonijiet, li jista’ jkollhom impatt f’aktar 
minn Stat Membru parteċipanti wieħed, u 
partikolarment meta jittieħdu deċiżjonijiet 
fir-rigward ta’ grupp stabbilit f’żewġ Stati 
Membri parteċipanti u mhux parteċipanti
jew aktar, il-Bord u l-Kummissjoni 
għandhom iqisu kif dovut il-fatturi li 
ġejjin kollha:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu għandu jirreferi għall-Bord ta’ Riżoluzzjoni wkoll u għandu japplika wkoll 
f’każijiet fejn deċiżjonijiet jew azzjoni se jkollha impatt f’iktar minn Stat Membru wieħed, 
inkluż Stat Membru mhux parteċipanti. Wieħed għandu jżomm f’moħħu li azzjonijiet ta’ 
riżoluzzjoni meħudin fil-qafas tal-MUR jistgħu jkollhom impatt vast fuq is-sistemi bankarji u 
s-swieq finanzjarji fl-Istati Membri kollha.

Emenda 287
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta jittieħdu deċiżjonijiet jew 
azzjonijiet, li jista’ jkollhom impatt f’aktar 

2. Meta jittieħdu deċiżjonijiet jew 
azzjonijiet, li jista’ jkollhom impatt f’aktar 
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minn Stat Membru parteċipanti wieħed, u 
partikolarment meta jittieħdu deċiżjonijiet 
fir-rigward ta’ grupp stabbilit f’żewġ Stati 
Membri jew aktar, il-Kummissjoni
għandha tqis kif dovut il-fatturi li ġejjin 
kollha:

minn Stat Membru wieħed, u 
partikolarment meta jittieħdu deċiżjonijiet 
fir-rigward ta’ grupp stabbilit f’żewġ Stati 
Membri jew aktar, il-Kummissjoni u l-
Bord għandhom iqisu kif dovut il-fatturi li 
ġejjin kollha:

Or. en

Emenda 288
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta jittieħdu deċiżjonijiet jew 
azzjonijiet, li jista’ jkollhom impatt f’aktar 
minn Stat Membru parteċipanti wieħed, u 
partikolarment meta jittieħdu deċiżjonijiet 
fir-rigward ta’ grupp stabbilit f’żewġ Stati 
Membri jew aktar, il-Kummissjoni
għandha tqis kif dovut il-fatturi li ġejjin 
kollha:

2. Meta jittieħdu deċiżjonijiet jew 
azzjonijiet, li jista’ jkollhom impatt f’aktar 
minn Stat Membru parteċipanti wieħed, u 
partikolarment meta jittieħdu deċiżjonijiet 
fir-rigward ta’ grupp stabbilit f’żewġ Stati 
Membri jew aktar, il-Kummissjoni u l-
Bord għandhom iqisu kif dovut il-fatturi li 
ġejjin kollha:

Or. en

Emenda 289
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-interessi tal-Istati Membri
parteċipanti fejn il-grupp jopera u 
partikolarment l-impatt ta’ kwalunkwe 
deċiżjoni jew azzjoni jew nuqqas ta’ 
azzjoni fuq l-istabbiltà finanzjarja, l-
ekonomija, l-iskema ta’ garanzija tad-
depożiti jew l-iskema ta’ kumpens għall-
investituri ta’ kwalunkwe minn dawn l-

(a) l-interessi tal-Istati Membri fejn il-
grupp jopera u partikolarment l-impatt ta’ 
kwalunkwe deċiżjoni jew azzjoni jew 
nuqqas ta’ azzjoni fuq l-istabbiltà 
finanzjarja, l-ekonomija, l-iskema ta’ 
garanzija tad-depożiti jew l-iskema ta’ 
kumpens għall-investituri ta’ kwalunkwe 
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Istati Membri; minn dawn l-Istati Membri;

Or. en

Emenda 290
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-interessi tal-Istati Membri
parteċipanti fejn il-grupp jopera u 
partikolarment l-impatt ta’ kwalunkwe 
deċiżjoni jew azzjoni jew nuqqas ta’ 
azzjoni fuq l-istabbiltà finanzjarja, l-
ekonomija, l-iskema ta’ garanzija tad-
depożiti jew l-iskema ta’ kumpens għall-
investituri ta’ kwalunkwe minn dawn l-
Istati Membri;

(a) l-interessi tal-Istati Membri fejn il-
grupp jopera u partikolarment l-impatt ta’ 
kwalunkwe deċiżjoni jew azzjoni jew 
nuqqas ta’ azzjoni fuq l-istabbiltà 
finanzjarja, l-ekonomija, l-iskema ta’ 
garanzija tad-depożiti jew l-iskema ta’ 
kumpens għall-investituri ta’ kwalunkwe 
minn dawn l-Istati Membri;

Or. en

Emenda 291
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-interessi tal-Istati Membri parteċipanti 
fejn il-grupp jopera u partikolarment l-
impatt ta’ kwalunkwe deċiżjoni jew azzjoni 
jew nuqqas ta’ azzjoni fuq l-istabbiltà 
finanzjarja, l-ekonomija, l-iskema ta’ 
garanzija tad-depożiti jew l-iskema ta’ 
kumpens għall-investituri ta’ kwalunkwe 
minn dawn l-Istati Membri;

(a) l-interessi tal-Istati Membri parteċipanti 
fejn il-grupp jopera u partikolarment l-
impatt ta’ kwalunkwe deċiżjoni jew azzjoni 
jew nuqqas ta’ azzjoni fuq l-istabbiltà 
finanzjarja, l-ekonomija, inkluż il-livell tal-
impjieg, l-iskema ta’ garanzija tad-depożiti 
jew l-iskema ta’ kumpens għall-investituri 
ta’ kwalunkwe minn dawn l-Istati Membri;

Or. en
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Emenda 292
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-objettiv li jiġu bbilanċjati l-interessi 
ta’ diversi Stati Membri involuti u jiġi 
evitat li jiġu ppreġudikati jew protetti 
inġustament l-interessi ta’ Stat Membru 
parteċipanti;

(b) l-objettiv li jiġu bbilanċjati l-interessi 
ta’ diversi Stati Membri involuti u jiġi 
evitat li jiġu ppreġudikati jew protetti 
inġustament l-interessi ta’ Stat Membru
jew jiġu ppreġudikati inġustament l-
interessi ta’ Stat Membru mhux
parteċipanti;

Or. en

Emenda 293
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-ħtieġa li jiġi evitat impatt negattiv fuq 
partijiet oħra ta’ grupp li entità tiegħu 
msemmija fl-Artikolu 2, li hija soġġetta 
għal riżoluzzjoni, hija membru;

(c) il-ħtieġa li jiġi evitat impatt negattiv fuq 
partijiet oħra ta’ grupp li istituzzjoni ta’ 
kreditu, li hija soġġetta għal riżoluzzjoni, 
hija membru;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-problema u l-ġustifikazzjoni huma l-istess għall-Artikolu 6.1, madankollu ta’ minn wieħed 
jinnota wkoll li dan għandu jkun il-punt (d) skont in-numerazzjoni korretta.

Emenda 294
Sylvie Goulard
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-interess tal-grupp kollu b’rispett 
totali tal-mudell kummerċjali tiegħu;

Or. en

Emenda 295
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-ħtieġa li tiġi evitata żieda 
sproporzjonata fil-kostijiet imposti fuq il-
kredituri ta’ dawn l-entitajiet imsemmija 
fl-Artikolu 2, sal-punt li tkun akbar minn 
dik li kienu jġarrbu li kieku ġew riżolti 
permezz ta’ proċedimenti normali ta’ 
insolvenza;

(d) il-ħtieġa li tiġi evitata żieda 
sproporzjonata fil-kostijiet imposti fuq il-
kredituri, sal-punt li tkun akbar minn dik li 
kienu jġarrbu li kieku ġew riżolti permezz 
ta’ proċedimenti normali ta’ insolvenza;

Or. en

Emenda 296
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jiġu eżerċitati s-setgħat ta’ 
riżoluzzjoni skont id-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva [BRRD], għandu jiġi żgurat li 
kwalunkwe telf, kosti jew spejjeż oħra 
jinġarru l-ewwel mill-azzjonisti u l-
kredituri tal-istituzzjoni taħt riżoluzzjoni, 
qabel ma jintuża l-Fond biex jappoġġja l-
implimentazzjoni effettiva tal-għodod u s-
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setgħat ta’ riżoluzzjoni;

Or. en

Emenda 297
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) id-deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu 
skont l-Article 107 TFUE u msemmija fl-
Artikolu 16(10).

imħassar

Or. en

Emenda 298
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan, Danuta Maria Hübner

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) l-interess tas-suq intern sħiħ

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika simili għall-Artikolu 6.1 sabiex jissaħħaħ l-impenn tal-Kummissjoni b’allinjament 
mat-Trattat.

Emenda 299
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Jekk Stat Membru parteċipanti jkun 
membru tal-munita unika jew le u jekk 
approċċ differenzjat huwiex neċessarju 
f’ċerti ċirkostanzi b’riżultat ta’ dan.

Or. en

Emenda 300
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tibbilanċja l-fatturi 
msemmija fil-paragrafu 2 mal-objettivi tar-
riżoluzzjoni msemmija fl-Artikolu 12 kif 
xieraq skont in-natura u ċ-ċirkustanzi ta’ 
kull każ.

3. Il-Bord għandu jibbilanċja l-fatturi 
msemmija fil-paragrafu 2 mal-objettivi tar-
riżoluzzjoni msemmija fl-Artikolu 12 kif 
xieraq skont in-natura u ċ-ċirkustanzi ta’ 
kull każ iżda dejjem mingħajr favur, 
preferenza jew preġudizzju bejn Stati 
Membri, post jew munita.

Or. en

Emenda 301
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tibbilanċja l-fatturi 
msemmija fil-paragrafu 2 mal-objettivi tar-
riżoluzzjoni msemmija fl-Artikolu 12 kif 
xieraq skont in-natura u ċ-ċirkustanzi ta’ 
kull każ.

3. Il-Bord għandu jibbilanċja l-fatturi 
msemmija fil-paragrafu 2 mal-objettivi tar-
riżoluzzjoni msemmija fl-Artikolu 12 kif 
xieraq skont in-natura u ċ-ċirkustanzi ta’ 
kull każ.

Or. en
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Emenda 302
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tibbilanċja l-fatturi
msemmija fil-paragrafu 2 mal-objettivi tar-
riżoluzzjoni msemmija fl-Artikolu 12 kif 
xieraq skont in-natura u ċ-ċirkustanzi ta’ 
kull każ.

3. Il-Kummissjoni u l-Bord għandhom 
jibbilanċjaw il-fatturi msemmija fil-
paragrafu 2 mal-objettivi tar-riżoluzzjoni 
msemmija fl-Artikolu 12 kif xieraq skont 
in-natura u ċ-ċirkustanzi ta’ kull każ.

Or. en

Emenda 303
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tibbilanċja l-fatturi
msemmija fil-paragrafu 2 mal-objettivi tar-
riżoluzzjoni msemmija fl-Artikolu 12 kif 
xieraq skont in-natura u ċ-ċirkustanzi ta’ 
kull każ.

3. Il-Kummissjoni u l-Bord għandhom 
jibbilanċjaw il-fatturi msemmija fil-
paragrafu 2 mal-objettivi tar-riżoluzzjoni 
msemmija fl-Artikolu 12 kif xieraq skont 
in-natura u ċ-ċirkustanzi ta’ kull każ.

Or. en

Emenda 304
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tibbilanċja l-fatturi
msemmija fil-paragrafu 2 mal-objettivi tar-

3. Il-Bord u l-Kummissjoni għandhom 
jibbilanċjaw il-fatturi msemmija fil-
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riżoluzzjoni msemmija fl-Artikolu 12 kif 
xieraq skont in-natura u ċ-ċirkustanzi ta’ 
kull każ.

paragrafu 2 mal-objettivi tar-riżoluzzjoni 
msemmija fl-Artikolu 12 kif xieraq skont 
in-natura u ċ-ċirkustanzi ta’ kull każ.

Or. en

Emenda 305
Marianne Thyssen

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ebda deċiżjoni tal-Bord jew tal-
Kummissjoni ma għandha teħtieġ lill-Istati 
Membri jipprovdu għajnuna finanzjarja 
pubblika straordinarja.

4. L-ebda deċiżjoni tal-Bord jew tal-
Kummissjoni ma għandha teħtieġ lill-Istati 
Membri jipprovdu għajnuna finanzjarja 
pubblika straordinarja sakemm din ma 
tkunx approvata minn Stat Membru skont 
il-proċeduri baġitarji nazzjonali tiegħu. L-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
proċedura sabiex jiddeċiedu dwar l-
approvazzjoni fi żmien ħamest ijiem minn 
meta approvazzjoni tkun intalbet mill-
Bord jew mill-Kummissjoni. Meta Stat 
Membru ma jkunx qabel mad-
dispożizzjoni ta’ din l-għajnuna, dan 
għandu, fl-istess perjodu, jissottometti 
proposta għall-istralċ tal-entità u fejn 
applikabbli, il-grupp, bi ħlas minimu. 
Meta l-Bord ikun tal-fehma li l-proposta 
alternattiva sottomessa ma tkunx 
konformi ma’ dan ir-Regolament, 
għandha tapplika l-liġi nazzjonali tal-
insolvenza.

Or. nl

Emenda 306
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ebda deċiżjoni tal-Bord jew tal-
Kummissjoni ma għandha teħtieġ lill-Istati 
Membri jipprovdu għajnuna finanzjarja 
pubblika straordinarja.

4. L-ebda deċiżjoni tal-Bord jew tal-
Kummissjoni ma għandha teħtieġ lill-Istati 
Membri jipprovdu għajnuna finanzjarja 
pubblika, sakemm Stat Membru, skont il-
proċeduri baġitarji nazzjonali tiegħu, ma 
jkunx approva l-għoti tal-għajnuna. L-
Istat Membru għandu jkollu proċedura 
implimentata li twassal għal deċiżjoni 
dwar l-approvazzjoni fi żmien [jumejn] 
wara li l-Bord jew il-Kummissjoni jkun 
talab l-approvazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex it-test ikun legalment sod, il-leġiżlazzjoni għandha tirrispetta l-indipendenza baġitarja 
tal-Istati Membri u l-proċeduri baġitarji tagħhom. L-emenda tibbilanċja dan il-bżonn legali u 
demokratiku mal-kwistjoni taż-żmien qasir fis-sitwazzjoni ta’ riżoluzzjoni.

Emenda 307
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ebda deċiżjoni tal-Bord jew tal-
Kummissjoni ma għandha teħtieġ lill-Istati 
Membri jipprovdu għajnuna finanzjarja 
pubblika straordinarja.

4. L-ebda deċiżjoni tal-Bord jew tal-
Kummissjoni ma għandha teħtieġ lill-Istati 
Membri jipprovdu għajnuna finanzjarja 
pubblika straordinarja, sakemm, fl-
istennija tal-istabbiliment ta’ garanzija ta’ 
kontinġenza pubblika Ewropea, Stat 
Membru ma jkunx aċċetta l-għoti ta’ 
għajnuna finanzjarja pubblika 
straordinarja, fejn l-ebda alternattiva 
inqas għalja oħra ma kienet disponibbli 
sabiex tiġi ppreservata l-istabbiltà 
finanzjarja.

Or. en
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Emenda 308
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ebda deċiżjoni tal-Bord jew tal-
Kummissjoni ma għandha teħtieġ lill-Istati 
Membri jipprovdu għajnuna finanzjarja 
pubblika straordinarja.

4. L-ebda deċiżjoni tal-Bord jew tal-
Kummissjoni ma għandha teħtieġ lill-Istati 
Membri jipprovdu fondi pubbliċi li 
jappoġġjaw l-azzjoni ta’ riżoluzzjoni. L-
ebda deċiżjoni tal-Kunsill li tippermetti s-
self mill-Fond ma għandha tidħol fis-seħħ 
qabel ma l-Istati Membri parteċipanti 
kollha ma jkunu infurmaw is-Segretarju 
Ġenerali dwar il-kompletar tal-proċeduri 
nazzjonali applikabbli tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-Artikolu 2(26) tal-BRRD ta’ “għajnuna finanzjarja pubblika 
straordinarja” tfisser għajnuna mill-Istat (minbarra l-użu ta’ arranġamenti ta’ finanzjament 
privat jew SGD) skont it-tifsira tal-Artikolu 107(1) tat-TFUE, li hija provduta sabiex tiġi 
ppreservata jew restawrata l-vijabbiltà, likwidità jew solvenza ta’ istituzzjoni jew grupp.

Emenda 309
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ebda deċiżjoni tal-Bord jew tal-
Kummissjoni ma għandha teħtieġ lill-Istati 
Membri jipprovdu għajnuna finanzjarja 
pubblika straordinarja.

4. L-ebda deċiżjoni tal-Bord jew tal-
Kummissjoni ma għandha teħtieġ lill-Istati 
Membri flimkien jew individwalment
jipprovdu għajnuna finanzjarja pubblika
jew jgħawġu l-allokazzjoni tat-telf bħala 
bejn Stati Membri parteċipanti u dawk 
mhux parteċipanti.
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Or. en

Emenda 310
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ebda deċiżjoni tal-Bord jew tal-
Kummissjoni ma għandha teħtieġ lill-Istati 
Membri jipprovdu għajnuna finanzjarja 
pubblika straordinarja.

4. L-ebda deċiżjoni tal-Bord ma għandha 
teħtieġ lill-Istati Membri jipprovdu 
għajnuna finanzjarja pubblika 
straordinarja.

Or. en

Emenda 311
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet rilevanti kollha għandhom 
iqisu l-prinċipju ta’ proporzjonalità meta 
jiġi applikat ir-Regolament. Il-prinċipju 
ta’ proporzjonalità jimplika b’mod 
partikolari l-impatt li falliment ta’ 
istituzzjoni jista’ jkollu, minħabba n-
natura tal-impriża tagħha, l-istruttura 
azzjonarja tagħha, il-forma legali tagħha, 
il-profil tar-riskju tagħha, id-daqs jew l-
istat legali, l-interkonnessjonijiet ma’ 
istituzzjonijiet oħrajn jew mas-sistema 
finanzjarja inġenerali, l-ambitu u l-
komplessità tal-attivitajiet tagħha u l-
parteċipazzjoni fi Skema ta’ Protezzjoni 
Istituzzjonali skont it-tifsira tal-
Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) 
Nru 575/2013. 

Or. en
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Emenda 312
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. Sabiex jiġi rispettat id-dritt li jitwettaq 
negozju stabbilit fl-Artikolu 16 tal-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali, id-
diskrezzjoni tal-Bord għandha tkun 
limitata biss għal dak li huwa meħtieġ 
sabiex jiġu ssimplifikati l-istruttura u l-
operati tal-istituzzjoni biex titjieb r-
riżoluzzjoni tagħha. Barra minn dan, 
kwalunkwe miżura imposta għal dawn l-
għanijiet għandha tkun konsistenti mal-
liġi tal-UE. Il-miżuri la għandhom ikunu 
direttament u lanqas indirettament 
diskriminatorji abbażi tan-nazzjonalità, u 
għandhom jiġu ġġustifikati mir-raġuni 
prevalenti tal-interess pubbliku fl-
istabbiltà finanzjarja. Sabiex jiġi 
ddeterminat jekk azzjoni tteħditx fl-
interess pubbliku ġenerali, il-Bord, li 
jaġixxi fl-interess pubbliku ġenerali, 
għandu jkun jista’ jilħaq l-objettivi tiegħu 
ta’ riżoluzzjoni mingħajr ma jiltaqa’ ma’ 
impedimenti għall-applikazzjoni tal-
għodod ta’ riżoluzzjoni jew għall-abbiltà 
tiegħu li jeżerċita s-setgħat mogħtija lilu. 
Barra minn hekk, azzjoni ma għandhiex 
tmur lil hinn mill-minimu meħtieġ sabiex 
jinkisbu l-objettivi.

Or. en

Emenda 313
Sławomir Nitras

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. Jekk deċiżjoni jew azzjoni ta’ 
riżoluzzjoni meħuda fil-qafas tal-MUR fi 
kwalunkwe stadju timplika għajnuna 
finanzjarja pubblika straordinarja minn 
Stat Membru, l-aċċettazzjoni tal-Istat 
Membru hija prekundizzjoni għall-
applikazzjoni ta’ tali azzjoni. Jekk l-Istat 
Membru ma jaqbilx, f’dan il-każ 
japplikaw liġijiet nazzjonali ta’ 
insolvenza.

Or. en

Emenda 314
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. L-ebda azzjoni, proposta, deċiżjoni 
jew politika tal-Kummissjoni, tal-Bord jew 
ta’ awtorità nazzjonali ta’ riżoluzzjoni taħt 
dan ir-Regolament ma għandha, 
direttament jew indirettament, 
tiddiskrimina kontra kwalunkwe Stat 
Membru jew grupp ta’ Stati Membri 
bħala post għall-forniment ta’ servizzi 
bankarji jew finanzjarji, detenturi tad-
depożiti, investituri jew kredituri oħrajn 
stabbiliti fl-Unjoni skont in-nazzjonalità 
jew post tal-impriża tagħhom.

Or. en

Emenda 315
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 b. Sabiex jitwettqu l-inkarigi mogħtija 
lill-Kummissjoni u lill-Bord minn dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni u l-Bord 
għandhom japplikaw il-liġi tal-Unjoni 
rilevanti kollha u, fejn il-liġi tal-Unjoni 
hija magħmula minn Direttiva, il-
leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi dawk 
id-Direttivi.
Għal dak il-għan, il-BĊE u l-Bord 
għandhom jieħdu deċiżjonijiet soġġetti 
għal u f’konformità mal-liġi rilevanti tal-
Unjoni u b’mod partikolari kwalunkwe att 
leġiżlattiv u mhux leġiżlattiv, inklużi dawk 
imsemmija fl-Artikoli 290 u 291 TFUE. 
Huma għandhom b’mod partikolari 
jkunu soġġetti għal standards tekniċi 
regolatorji u implimentattivi vinkolanti 
żviluppati mill-ABE u adottati mill-
Kummissjoni skont l-Artikoli 10 sa 15 tar-
Regolament (UE) Nru 1093/2010, għall-
Artikolu 16 ta’ dak ir-Regolament, u għal 
kwalunkwe deċiżjonijiet applikabbli tal-
ABE skont l-Artikolu 19(3) tar-
Regolament (UE) Nru 1093/2010.

Or. en

Emenda 316
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Proposta għal regolament
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
Twettiq ta’ inkarigi mill-Kummissjoni

1. Meta jitwettqu l-inkarigi mogħtija lilha 
mill-Artikolu 16 ta’ dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha taġixxi b’mod 
indipendenti u f’konformità stretta mal-
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miri u l-prinċipji stabbiliti f’dan ir-
Regolament.
2. Il-Kummissjoni għandha twettaq l-
inkarigi maħtura lilha mill-Artikolu 16 ta’ 
dan ir-Regolament mingħajr preġudizzju 
lil u separatament mill-inkarigi l-oħra 
tagħha.
3. Il-persunal tal-Kummissjoni involut fl-
appoġġ tal-Kummissjoni fit-twettiq tal-
inkarigi mogħtija lilha mill-Artikolu 16 
ta’ dan ir-Regolament għandu jkun 
separat mill-aspett organizzattiv ta’, u 
soġġett għal, linji ta’ rappurtar separati 
mill-persunal involut f’inkarigi oħra tal-
Kummissjoni.
4. Sabiex tiġi żgurata s-separazzjoni bejn 
it-twettiq tal-inkarigi mogħtija lill-
Kummissjoni mill-Artikolu 16 ta’ dan ir-
Regolament u inkarigi oħra tal-
Kummissjoni, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li l-operazzjoni tal-Kulleġġ tal-
Kummissarji tkun kompletament 
differenzjata fir-rigward tat-twettiq ta’ 
dawn l-inkarigi u inkarigi oħrajn tagħha. 
Tali differenzazzjoni għandha tinkludi 
laqgħat u aġendi strettament separati.
5. Għall-iskopijiet tal-paragrafi 1 sa 4 il-
Kummissjoni għandha tadotta u tagħmel 
pubbliku kwalunkwe regoli interni 
neċessarji, inklużi regoli dwar is-
segretezza professjonali u l-iskambju tal-
informazzjoni.
6. Il-Kummissarju li jissorvelja l-
funzjonijiet ta’ riżoluzzjoni ma għandux 
ikollu vot fil-Kulleġġ tal-Kummissarji 
dwar kwistjonijiet relatati mal-infurzar 
tal-politika ta’ kompetizzjoni u l-
kwistjonijiet tal-għajnuna tal-Istat.

Or. en

Emenda 317
Burkhard Balz
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord iħejji pjanijiet ta’ riżoluzzjoni
għall-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 2 u 
l-gruppi.

1. L-awtorità nazzjonali ta’ riżoluzzjoni
tal-Istat Membru parteċipanti fejn huwa 
stabbilit l-entità jew grupp imsemmi fl-
Artikolu 2 għandha tfassal pjan ta’ 
riżoluzzjoni għall-entità jew grupp 
ikkonċernat.
(Din l-emenda tapplika għat-test kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba s-sensittività tal-informazzjoni li għandha tiġi inkluża fil-pjanijiet tar-riżoluzzjoni, 
il-pjanijiet tar-riżoluzzjoni għandhom ikunu abbozzati mill-awtorità nazzjonali ta’ 
riżoluzzjoni rilevanti. Il-Bord għandu jirċievi biss l-informazzjoni neċessarja sabiex jitwettqu 
l-inkarigi tiegħu taħt dan ir-Regolament. Informazzjoni kummerċjali kunfidenzjali jew 
sensittiva ta’ istituzzjoni ta’ kreditu ma tistax titressaq lill-Bord.

Emenda 318
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord iħejji pjanijiet ta’ riżoluzzjoni 
għall-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 2 u l-
gruppi.

1. Il-Bord għandu jirrevedi l-pjanijiet 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni mfassla mill-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
f’konformità mad-Direttiva dwar l-
Irkupru u r-Riżoluzzjoni għall-entitajiet 
imsemmija fl-Artikolu 2 u l-gruppi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif inhi s-sitwazzjoni bħalissa, il-Bord ta’ Riżoluzzjoni li għandha jinbena skont il-proposta 
tal-MUR se jkollu l-inkarigu li jfassal pjanijiet ta’ riżoluzzjoni għall-istituzzjonijiet kollha li 
jaqgħu taħt il-kamp tal-MUR. Madankollu, taħt id-Direttiva BRR, kull istituzzjoni diġà hija 
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meħtieġa li jkollha pjanijiet ta’ riżoluzzjoni adegwati fis-seħħ. Għandhom jiġu evitati pjanijiet 
eżistenti doppji.

Emenda 319
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord iħejji pjanijiet ta’ riżoluzzjoni 
għall-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 2 u 
l-gruppi.

1. Il-Bord iħejji pjanijiet ta’ riżoluzzjoni 
għall-entitajiet li huma taħt superviżjoni 
diretta tal-Bank Ċentrali Ewropew skont 
ir-Regolament tal-Mekkaniżmu 
Superviżorju Uniku Nru [ ] u għall-
entitajiet transfruntiera kollha.

Or. en

Emenda 320
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord iħejji pjanijiet ta’ riżoluzzjoni 
għall-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 2 u l-
gruppi.

1. Il-Bord iħejji, flimkien mal-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni, pjanijiet ta’ 
riżoluzzjoni għall-entitajiet imsemmija fl-
Artikolu 2 u l-gruppi.

Or. en

Emenda 321
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord iħejji pjanijiet ta’ riżoluzzjoni 
għall-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 2 u l-
gruppi.

1. Il-Bord, fis-sessjoni eżekuttiva tiegħu,
iħejji pjanijiet ta’ riżoluzzjoni għall-
entitajiet imsemmija fl-Artikolu 2 u l-
gruppi.

Or. en

Emenda 322
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-awtoritajiet nazzjonali ta’ 
riżoluzzjoni għandhom ifasslu l-pjanijiet 
ta’ riżoluzzjoni għall-istituzzjonijiet ta’ 
kreditu li jinsabu esklussivament fl-Istat 
Membru tagħhom u mhumiex entitajiet 
transfruntiera.

Or. en

Emenda 323
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Il-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni kollha 
għandhom jitressqu għal approvazzjoni 
finali mill-Bord fis-sessjoni eżekuttiva 
tiegħu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li tiġi żgurata kunfidenzjalità massima għall-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni u għalhekk 
għandu jinħoloq mekkaniżmu fejn in-numru ta’ nies involuti huwa limitat għal dak essenzjali.

Emenda 324
Burkhard Balz

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-
awtoritajiet nazzjonali tar-riżoluzzjoni 
jibagħtu lill-Bord l-informazzjoni kollha 
meħtieġa biex iħejji u jimplimenta 
pjanijiet ta’ riżoluzzjoni, kif miksuba 
minnhom skont l-Artikoli 10 u 12(1) tad-
Direttiva [ ], mingħajr preġudizzju għall-
Kapitolu 5 ta’ dan it-Titolu.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni dwar l-Emenda 7. Għandha tkun l-awtorità nazzjonali ta’ riżoluzzjoni li 
tfassal il-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni għall-istituzzjoni ta’ kreditu kkonċernata.

Emenda 325
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-
awtoritajiet nazzjonali tar-riżoluzzjoni 
jibagħtu lill-Bord l-informazzjoni kollha 
meħtieġa biex iħejji u jimplimenta pjanijiet 
ta’ riżoluzzjoni, kif miksuba minnhom 
skont l-Artikoli 10 u 12(1) tad-Direttiva [ 
], mingħajr preġudizzju għall-Kapitolu 5 

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-
awtoritajiet nazzjonali tar-riżoluzzjoni 
jibagħtu lill-Bord l-informazzjoni kollha 
meħtieġa biex iħejji u jimplimenta pjanijiet 
ta’ riżoluzzjoni fi gruppi għal 
istituzzjonijiet soġġetti għal superviżjoni 
diretta mill-BĊE, mingħajr preġudizzju 
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ta’ dan it-Titolu. għall-Kapitolu 5 ta’ dan it-Titolu. Għal 
entitajiet oħra msemmijin fl-Artikolu 2, l-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
għandhom iressqu pjanijiet ta’ 
riżoluzzjoni mfassla skont l-Artikoli 10 u 
12(1) tad-Direttiva [ ], mingħajr 
preġudizzju għall-Kapitolu 5 ta’ dan it-
Titolu.

Or. en

Emenda 326
Burkhard Balz

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 327
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

azzjonijiet ta’ riżoluzzjoni li jistgħu jieħdu 
l-Bord jew l-awtoritajiet nazzjonali ta’ 
riżoluzzjoni meta entità msemmija fil-
Paragrafu 1 u 1a tilħaq il-kundizzjonijiet
għal riżoluzzjoni. Il-pjan ta’ riżoluzzjoni 
jqis firxa ta’ xenarji inklużi l-każ li 
falliment ikun idiosinkratiku jew li jista’ 
jseħħ fi żmien ta’ instabbiltà finanzjarja 
usa’ jew ta’ avvenimenti mas-sistema 
kollha. Il-pjan ta’ riżoluzzjoni ma għandu 
jassumi l-ebda għajnuna finanzjarja 
pubblika straordinarja minbarra l-użu tal-
Fond stabbilit skont dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 328
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Il-pjan ta’ riżoluzzjoni jipprevedi l-
azzjonijiet ta’ riżoluzzjoni li jistgħu jieħdu
l-Bord u l-awtoritajiet nazzjonali ta’ 
riżoluzzjoni meta entità msemmija fl-
Artikolu 2 jew grupp jilħqu l-
kundizzjonijiet għal riżoluzzjoni. Il-pjan ta’ 
riżoluzzjoni jqis firxa ta’ xenarji inklużi l-
każ li falliment ikun idiosinkratiku jew li 
jista’ jseħħ fi żmien ta’ instabbiltà 
finanzjarja usa’ jew ta’ avvenimenti mas-
sistema kollha. Il-pjan ta’ riżoluzzjoni ma 
għandu jassumi l-ebda għajnuna finanzjarja 
pubblika straordinarja.

Or. en

Emenda 329
Sharon Bowles
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Il-pjan ta’ riżoluzzjoni jipprevedi l-
azzjonijiet ta’ riżoluzzjoni li jista’ jieħu l-
Bord meta entità msemmija fl-Artikolu 2 
jew grupp jilħqu l-kundizzjonijiet għal 
riżoluzzjoni. Il-pjan ta’ riżoluzzjoni jqis 
firxa ta’ xenarji inklużi l-każ li falliment 
ikun idiosinkratiku jew li jista’ jseħħ fi 
żmien ta’ instabbiltà finanzjarja usa’ jew 
ta’ avvenimenti mas-sistema kollha. Il-pjan 
ta’ riżoluzzjoni ma għandu jassumi l-ebda 
għajnuna finanzjarja pubblika straordinarja
jew dipendenza fuq il-Fond.

Or. en

Emenda 330
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Il-pjan ta’ riżoluzzjoni jipprevedi l-
azzjonijiet ta’ riżoluzzjoni li jistgħu jieħdu 
l-Kummissjoni u l-Bord meta entità 
msemmija fl-Artikolu 2 jew grupp jilħqu l-
kundizzjonijiet għal riżoluzzjoni. Il-pjan ta’ 
riżoluzzjoni jqis firxa ta’ xenarji inklużi l-
każ li falliment ikun idiosinkratiku jew li 
jista’ jseħħ fi żmien ta’ instabbiltà 
finanzjarja usa’ jew ta’ avvenimenti mas-
sistema kollha. Il-pjan ta’ riżoluzzjoni ma 
għandu jassumi l-ebda għajnuna finanzjarja 
pubblika straordinarja minbarra l-użu tal-
Fond stabbilit skont dan ir-Regolament.
Fejn dan ma jistax jiġi garantit għaliex 
entità tkun laħqet jew probabbli se tilħaq 
daqs kritiku, il-Bord għandu jiżgura li l-
entità tadatta l-istrateġija kummerċjali 



PE521.747v01-00 154/188 AM\1006888MT.doc

MT

tagħha kif xieraq sabiex, f’każ ta’ 
falliment jew kriżi, tista’ tinkiseb 
riżoluzzjoni ordnata.

Or. en

Emenda 331
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-pjan ta’ riżoluzzjoni għal kull entità 
għandu jinkludi l-punti kollha stabbiliti 
fil-Kapitolu 2 tad-Direttiva (BRRD).

Or. en

Emenda 332
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-pjan ta’ riżoluzzjoni għal kull entità
jinkludi dan li ġej kollu:

5. Il-pjan ta’ riżoluzzjoni għal kull entità
għandu jitlesta skont, u jkun fih l-
elementi speċifikati fl-Artikolu 11 tad-
Direttiva [..../...BRRD]. 

Or. en

Emenda 333
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) sommarju tal-elementi ewlenien tal-
pjan;

imħassar

Or. en

Emenda 334
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) sommarju tal-bidliet materjali fl-
istituzzjoni li seħħew wara li kienet 
ippreżentata l-aħħar informazzjoni dwar 
ir-riżoluzzjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 335
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) demostrazzjoni ta’ kif il-funzjonijiet 
kritiċi u l-linji operazzjonali prinċipali 
jistgħu legalment u ekonomikament jiġu 
sseparati, sal-punt meħtieġ, minn 
funzjonijiet oħra sabiex tiġi żgurata l-
kontinwità malli tfalli l-istituzzjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 336
Olle Schmidt
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) stima tal-qafas ta’ żmien għall-
eżekuzzjoni ta’ kull aspett materjali tal-
pjan;

imħassar

Or. en

Emenda 337
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) deskrizzjoni dettaljata tal-valutazzjoni 
tar-riżolvibbiltà mwettqa skont l-
Artikolu 8;

imħassar

Or. en

Emenda 338
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) deskrizzjoni ta’ kwalunkwe miżura 
meħtieġa skont l-Artikolu 8(5) biex jiġu 
indirizzati jew jitneħħew l-impediment 
għar-riżolvibbiltà identifikati bħala 
riżultat tal-valutazzjoni mwettqa skont l-
Artikolu 8;

imħassar

Or. en
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Emenda 339
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) deskrizzjoni tal-proċessi għad-
determinazzjoni tal-valur u l-
kummerċjabbiltà tal-funzjonijiet kritiċi, 
linji operazzjonali prinċipali u l-assi tal-
istituzzjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 340
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) deskrizzjoni dettaljata tal-
arranġamenti biex jiġi żgurat li l-
informazzjoni meħtieġa skont l-Artikolu 8 
hija aġġornata u għad-dispożizzjoni tal-
awtoritajiet tar-riżoluzzjoni il-ħin kollu;

imħassar

Or. en

Emenda 341
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) spjegazzjoni mill-awtorità tar-
riżoluzzjoni dwar kif l-alternattivi tar-

imħassar
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riżoluzzjoni jistgħu jiġu ffinanzjati 
mingħajr is-suppożizzjoni ta’ għajnuna 
finanzjarja pubblika straordinarja;

Or. en

Emenda 342
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) spjegazzjoni mill-awtorità tar-
riżoluzzjoni dwar kif l-alternattivi tar-
riżoluzzjoni jistgħu jiġu ffinanzjati 
mingħajr is-suppożizzjoni ta’ għajnuna 
finanzjarja pubblika straordinarja;

(i) spjegazzjoni mill-awtorità tar-
riżoluzzjoni dwar kif l-alternattivi tar-
riżoluzzjoni jistgħu jiġu ffinanzjati 
mingħajr is-suppożizzjoni ta’ xi għajnuna 
finanzjarja pubblika straordinarja jew 
dipendenza fuq il-Fond;

Or. en

Emenda 343
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) deskrizzjoni dettaljata tal-istrateġiji 
differenti ta’ riżoluzzjoni li jistgħu jiġu 
applikati skont ix-xenarji differenti 
possibbli;

imħassar

Or. en

Emenda 344
Olle Schmidt
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) deskrizzjoni tal-interdependenzi ta’ 
importanza kritika;

imħassar

Or. en

Emenda 345
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5 – punt l

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) analiżi tal-impatt tal-pjan fuq 
istituzzjonijiet oħra fil-grupp;

imħassar

Or. en

Emenda 346
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) deskrizzjoni tal-alternattivi biex jiġu 
ppriżervati l-aċċess għall-pagamenti u s-
servizzi tal-ikklerjar u infrastrutturi oħra;

imħassar

Or. en

Emenda 347
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5 – punt n
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(n) pjan għall-komunikazzjoni mal-midja 
u l-pubbliku;

imħassar

Or. en

Emenda 348
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5 – punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) ir-rekwiżit minimu għal fondi proprji 
u obbligazzjonijiet eliġibbli meħtieġa 
skont l-Artikolu 10 u skadenza biex 
jintlaħaq dak il-livell fejn applikabbli;

imħassar

Or. en

Emenda 349
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5 – punt p

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(p) fejn applikabbli, ir-rekwiżit minimu 
għal fondi proprji u strumenti 
kuntrattwali ta’ rikapitalizzazzjoni interna 
skont l-Artikolu 10 u skadenza biex 
jintlaħaq dak il-livell fejn applikabbli;

imħassar

Or. en

Emenda 350
Olle Schmidt
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5 – punt q

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(q) deskrizzjoni tal-operazzjonijiet u s-
sistemi essenzjali biex jinżamm il-
funzjonament kontinwu tal-proċessi 
operazzjonali tal-istituzzjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 351
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5 – punt r

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(r) deskrizzjoni tal-impatt fuq l-impjegati 
tal-implimentazzjoni tal-pjan inkluż 
valutazzjoni ta’ kwalunkwe kostijiet 
assoċċjati.

imħassar

Or. en

Emenda 352
Olle Ludvigsson

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5 – punt ra (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ra) deskrizzjoni tal-proċeduri li 
għandhom jintużaw sabiex l-impjegati jew 
ir-rappreżentanti tagħhom jiġu infurmati 
u kkonsultati fil-proċess tat-twettiq tal-
pjan.

Or. en
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Emenda 353
Sławomir Nitras

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Pjanijiet ta’ riżoluzzjoni ta’ grupp 
għandhom jinkludu r-riżoluzzjoni tal-grupp 
sħiħ u għandhom jidentifikaw il-miżuri
għar-riżoluzzjoni tal-impriżi prinċipali u 
tas-sussidjarji li huma parti mill-grupp.

6. Pjanijiet ta’ riżoluzzjoni ta’ grupp 
għandhom jinkludu r-riżoluzzjoni tal-grupp 
sħiħ. Fuq it-talba motivata tal-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni jew ta’ 
rappreżentant fil-Bord ta’ Riżoluzzjoni, 
partikolarment fil-każ fejn operazzjonijiet 
tas-sussidjarju huma sehem sinifikanti 
tas-sistema finanzjarja ta’ dan l-Istat 
Membru, il-pjan ta’ riżoluzzjoni fi grupp
għandu jinkludi wkoll pjan separat għar-
riżoluzzjoni tas-sussidjarju li jinsab f’dak 
l-Istat Membru parteċipanti.

Or. en

Emenda 354
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 6 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minkejja din id-dispożizzjoni, l-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni ta’ 
Stati Membri mhux parteċipanti jistgħu 
jfasslu u jżommu pjanijiet ta’ riżoluzzjoni 
għal sussidjarji li huma parti minn grupp 
stabbilit fi Stat Membru parteċipanti skont 
l-Artikolu 11 u 12 tad-Direttiva [ ].

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika s-sitwazzjonijiet f’każ ta’ sussidjarji, f’allinjament mal-BRRD 
(referenza għall-Artikolu 11 u 12 tiegħu), peress li pjanijiet individwali huma ħafna aktar 
importanti jekk is-sussidjarju jinsab barra mill-MUR.

Emenda 355
Burkhard Balz

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Bord ifassal il-pjanijiet tar-
riżoluzzjoni f’kooperazzjoni mas-
superviżur jew is-superviżur tal-
konsolidazzjoni u mal-awtoritajiet 
nazzjonali tar-riżoluzzjoni tal-Istati 
Membri parteċipanti li fihom huma 
stabbiliti l-entitajiet.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni dwar l-Emenda 7 u 8.

Emenda 356
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Bord ifassal il-pjanijiet tar-
riżoluzzjoni f’kooperazzjoni mas-
superviżur jew is-superviżur tal-
konsolidazzjoni u mal-awtoritajiet 
nazzjonali tar-riżoluzzjoni tal-Istati 
Membri parteċipanti li fihom huma 
stabbiliti l-entitajiet.

7. Il-Bord ifassal il-pjanijiet tar-
riżoluzzjoni f’kooperazzjoni mas-
superviżur jew is-superviżur tal-
konsolidazzjoni, mal-awtoritajiet 
nazzjonali tar-riżoluzzjoni tal-Istati 
Membri parteċipanti li fihom huma 
stabbiliti l-entitajiet u l-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ Stati Membri mhux 
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parteċipanti fejn huma stabbiliti s-
sussidjarji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Pjanijiet li għandhom impatt fuq is-sussidjarji li jinsabu fit-territorju ta’ Stati Membri mhux 
parteċipanti jistgħu jkollhom implikazzjonijiet importanti għall-istabbiltà tas-suq finanzjarju 
lokali. B’hekk għandhom jitfasslu pjanijiet flimkien mal-konsolidazzjoni, l-awtoritajiet 
nazzjonali tal-Istati Membri parteċipanti fejn huma stabbiliti l-entitajiet u l-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ Stati Membri mhux parteċipanti fejn huma stabbiliti s-sussidjarji.

Emenda 357
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Bord ifassal il-pjanijiet tar-
riżoluzzjoni f’kooperazzjoni mas-
superviżur jew is-superviżur tal-
konsolidazzjoni u mal-awtoritajiet 
nazzjonali tar-riżoluzzjoni tal-Istati 
Membri parteċipanti li fihom huma 
stabbiliti l-entitajiet.

7. Il-Bord ifassal il-pjanijiet tar-
riżoluzzjoni f’kooperazzjoni mas-
superviżur jew is-superviżur tal-
konsolidazzjoni u mal-awtoritajiet 
nazzjonali tar-riżoluzzjoni tal-Istati 
Membri parteċipanti li fihom huma 
stabbiliti l-entitajiet. Il-Bord għandu 
jikkoopera mal-awtoritajiet ta’ 
riżoluzzjoni fi Stati Membri mhux 
parteċipanti fejn hemm entitajiet f’dawk l-
Istati Membri inklużi fis-superviżjoni 
konsolidata.

Or. en

Emenda 358
Sławomir Nitras

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 7a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Fil-każ ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu 
meqjusa bħala mhux sistematiċi, skont id-
definizzjoni inkluża fir-
Regolament 2012/0242, l-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni jfasslu abbozz 
ta’ pjan ta’ riżoluzzjoni. Il-Bord ta’ 
Riżoluzzjoni jista’ biss jaċċetta jew jiċħad 
l-abbozz ta’ pjan b’ġustifikazzjoni 
komprensiva. Fil-każ ta’ tieni ċaħda, l-
abbozz ta’ pjan ikun riferut lis-sessjoni 
plenarja tal-Bord ta’ Riżoluzzjoni.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Należy utrzymać pewien zakres kompetencji, szczególnie za instytucje o charakterze 
niesystemowym, na poziomie awtoritajiet nazzjonali tar-riżoluzzjoni. Należy bowiem mieć na 
uwadze, że instytucje te mają większą wiedzę nt. Specyfiki danego systemu finansowego. 
Ponadto zadania realizowane w ramach SRM będą również obejmować sporządzanie planów 
resolution, przegląd planów resolution, jak również ocenę możliwości przeprowadzenia 
skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych, co może 
prowadzić do znacznego obciążenia organu na szczeblu centralnym, a tym samym prowadzić 
do obniżenia jego efektywności i spowolnienia procesów decyzyjnych.

Emenda 359
Sławomir Nitras

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Bord jista’ jitlob lill-awtoritajiet
nazzjonali tar-riżoluzzjoni biex iħejju
abbozz ta’ pjanijiet preliminari ta’ 
riżoluzzjoni u lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni 
fil-livell ta’ grupp biex tħejji abbozz ta’ 
pjan preliminari ta’ riżoluzzjoni tal-grupp.

8. L-awtoritajiet nazzjonali tar-riżoluzzjoni
jħejju abbozz ta’ pjanijiet preliminari ta’ 
riżoluzzjoni u l-awtorità ta’ riżoluzzjoni 
fil-livell ta’ grupp tħejji abbozz ta’ pjan 
preliminari ta’ riżoluzzjoni tal-grupp. Jekk 
il-Bord jiddeċiedi li jemenda l-abbozz ta’ 
pjan ta’ riżoluzzjoni, għandu jipprovdi 
ġustifikazzjoni komprensiva.

Or. en
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Emenda 360
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9a. Id-deċiżjonijiet dwar it-tfassil u l-
valutazzjoni tal-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni u 
l-applikazzjoni ta’ miżuri xierqa 
għandhom jittieħdu mill-Bord fis-sessjoni 
eżekuttiva tiegħu.

Or. en

Emenda 361
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Il-Bord għandu jkollu memorandum ta’ 
qbil mal-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni tal-
Istati Membri mhux parteċipanti.

Or. en

Emenda 362
Philippe Lamberts, Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Applikazzjoni tad-Direttiva [BRRD]
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L-azzjonijiet tal-MUR fir-rigward tal-
istituzzjonijiet għandhom ikunu rregolati 
mid-Direttiva [BRRD].

Or. en

Emenda 363
Philippe Lamberts, Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 7b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7b
Riżolvibbiltà ta’ Istituzzjonijiet 

Sistemikament Importanti
Għal istituzzjonijiet imsemmijin fl-
Artikolu 2 ta’ dan ir-Regolament u 
identifikati bħala Istituzzjonijiet Globali 
Sistemikament Importanti (G-SIIs) jew 
istituzzjonijiet sistemikament importanti 
oħrajn (O-SIIs), skont l-Artikolu 131 tad-
Direttiva 2013/36/UE, il-Bord għandu 
jagħti prijorità lill-valutazzjoni tar-
riżolvibbiltà tagħhom skont l-Artikolu 13 
[BRRD] u jfassal pjan għal kull wieħed 
minn dawn l-istituzzjonijiet li jneħħi 
impedimenti għar-riżolvibbiltà skont l-
Artikolu 14 [BRRD].
Il-pjan għandu jinkludi mill-inqas dan li 
ġej:
(a) jeħtieġu li l-istituzzjoni tbigħ assi 
speċifiċi;
(b) jeħtieġu li l-istituzzjoni tillimita jew 
twaqqaf attivitajiet eżistenti jew proposti 
speċifiċi;
(c) jirrestrinġu jew jipprevjenu l-iżvilupp 
jew il-bejgħ ta’ linji tan-negozju jew 
prodotti ġodda;
(d) jeħtieġu bidliet fl-istrutturi legali jew 
operazzjonali tal-istituzzjoni ħalli 
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titnaqqas il-komplessità sabiex jiġi żgurat 
li l-funzjonijiet kritiċi jkunu jistgħu jiġu 
sseparati legalment u ekonomikament 
minn funzjonijiet oħra permezz tal-
applikazzjoni tal-għodod tar-riżoluzzjoni;

Or. en

Emenda 364
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jiġu abbozzati l-pjanijiet tar-
riżoluzzjoni f’konformità mal-Artikolu 7, 
il-Bord, wara konsultazzjoni mal-awtorità
kompetenti, inkluż il-BĊE, u l-awtoritajiet 
tar-riżoluzzjoni tal-Istati Membri mhux 
parteċipanti fejn jinsabu fergħat sinifikanti 
sal-punt rilevanti għall-fergħa sinifikanti, 
iwettaq valutazzjoni ta’ kemm l-
istituzzjonijiet u l-gruppi huma riżolvibbli 
mingħajr suppożizzjoni ta’ għajnuna 
finanzjarja pubblika straordinarja apparti l-
użu tal-Fond stabbiliti skont l-Artikolu 64.

1. Meta jiġu abbozzati l-pjanijiet tar-
riżoluzzjoni f’konformità mal-Artikolu 7, 
il-Bord, wara konsultazzjoni mal-awtorità 
kompetenti, inkluż il-BĊE, u l-awtoritajiet 
tar-riżoluzzjoni tal-Istati Membri mhux 
parteċipanti fejn jinsabu fergħat sinifikanti
jew sussidjarji sal-punt rilevanti għall-
fergħa sinifikanti, stabbiltà sussidjarja u 
finanzjarja iwettaq valutazzjoni ta’ kemm 
l-istituzzjonijiet u l-gruppi huma riżolvibbli 
mingħajr suppożizzjoni ta’ għajnuna 
finanzjarja pubblika straordinarja.

Or. en

Emenda 365
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jiġu abbozzati l-pjanijiet tar-
riżoluzzjoni f’konformità mal-Artikolu 7, 
il-Bord, wara konsultazzjoni mal-awtorità 
kompetenti, inkluż il-BĊE, u l-awtoritajiet 
tar-riżoluzzjoni tal-Istati Membri mhux 

1. Meta jiġu abbozzati l-pjanijiet tar-
riżoluzzjoni f’konformità mal-Artikolu 7, 
il-Bord, wara konsultazzjoni mal-awtorità 
kompetenti, inkluż il-BĊE, u l-awtoritajiet 
tar-riżoluzzjoni tal-Istati Membri mhux 
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parteċipanti fejn jinsabu fergħat sinifikanti 
sal-punt rilevanti għall-fergħa sinifikanti, 
iwettaq valutazzjoni ta’ kemm l-
istituzzjonijiet u l-gruppi huma riżolvibbli 
mingħajr suppożizzjoni ta’ għajnuna 
finanzjarja pubblika straordinarja apparti l-
użu tal-Fond stabbiliti skont l-Artikolu 64.

parteċipanti fejn jinsabu fergħat sinifikanti 
sal-punt rilevanti għall-fergħa sinifikanti, 
iwettaq valutazzjoni ta’ kemm l-
istituzzjonijiet u l-gruppi huma riżolvibbli 
mingħajr suppożizzjoni ta’ għajnuna 
finanzjarja pubblika straordinarja.

Or. en

Emenda 366
Sławomir Nitras

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jiġu abbozzati l-pjanijiet tar-
riżoluzzjoni f’konformità mal-Artikolu 7, 
il-Bord, wara konsultazzjoni mal-awtorità 
kompetenti, inkluż il-BĊE, u l-awtoritajiet 
tar-riżoluzzjoni tal-Istati Membri mhux 
parteċipanti fejn jinsabu fergħat 
sinifikanti sal-punt rilevanti għall-fergħa 
sinifikanti, iwettaq valutazzjoni ta’ kemm 
l-istituzzjonijiet u l-gruppi huma riżolvibbli 
mingħajr suppożizzjoni ta’ għajnuna 
finanzjarja pubblika straordinarja apparti l-
użu tal-Fond stabbiliti skont l-Artikolu 64.

1. Meta jiġu abbozzati l-pjanijiet tar-
riżoluzzjoni f’konformità mal-Artikolu 7, 
il-Bord, wara konsultazzjoni mal-awtorità 
kompetenti, inkluż il-BĊE, u l-awtoritajiet 
tar-riżoluzzjoni tal-Istati Membri mhux 
parteċipanti meta jirreferi għal entità li 
topera taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu, iwettaq 
valutazzjoni ta’ kemm l-istituzzjonijiet u l-
gruppi huma riżolvibbli mingħajr 
suppożizzjoni ta’ għajnuna finanzjarja 
pubblika straordinarja apparti l-użu tal-
Fond stabbiliti skont l-Artikolu 64. L-
abbozz ta’ pjan ta’ riżoluzzjoni tal-grupp 
u deċiżjonijiet ta’ riżoluzzjoni li ġejjin 
minnu ma għandhomx ikunu vinkolanti 
għall-awtorità ta’ riżoluzzjoni tal-Istat 
Membru mhux parteċipanti.

Or. en

Emenda 367
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jiġu abbozzati l-pjanijiet tar-
riżoluzzjoni f’konformità mal-Artikolu 7, 
il-Bord, wara konsultazzjoni mal-awtorità
kompetenti, inkluż il-BĊE, u l-awtoritajiet 
tar-riżoluzzjoni tal-Istati Membri mhux 
parteċipanti fejn jinsabu fergħat sinifikanti 
sal-punt rilevanti għall-fergħa sinifikanti, 
iwettaq valutazzjoni ta’ kemm l-
istituzzjonijiet u l-gruppi huma riżolvibbli 
mingħajr suppożizzjoni ta’ għajnuna 
finanzjarja pubblika straordinarja apparti l-
użu tal-Fond stabbiliti skont l-Artikolu 64.

1. Meta jiġu abbozzati l-pjanijiet tar-
riżoluzzjoni f’konformità mal-Artikolu 7, 
il-Bord, wara konsultazzjoni mal-
awtoritajiet kompetenti, inkluż il-BĊE, u l-
awtoritajiet tar-riżoluzzjoni tal-Istati 
Membri mhux parteċipanti fejn jinsabu
sussidjarji u fergħat sinifikanti sal-punt 
rilevanti għall-fergħa sinifikanti, iwettaq 
valutazzjoni ta’ kemm l-istituzzjonijiet u l-
gruppi huma riżolvibbli mingħajr 
suppożizzjoni ta’ għajnuna finanzjarja 
pubblika straordinarja apparti l-użu tal-
Fond stabbiliti skont l-Artikolu 64.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test oriġinali ma kienx konsistenti mal-Artikolu 7, fejn jirreferi għal sussidjarji wkoll. L-
emenda tikkjarifika s-sitwazzjonijiet fil-każ ta’ sussidjarji, f’allinjament mal-BRRD.

Emenda 368
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Meta jabbozza pjan ta’ riżoluzzjoni 
għall-entitajiet msemmija fl-Artikolu 7(1) 
jew jagħti l-approvazzjoni finali għall-
pjanijiet ta’ riżoluzzjoni għal entitajiet 
imsemmijin fl-Artikolu 7(1a), il-Bord 
jivvaluta l-punt safejn din l-entità hija 
riżolvibbli skont dan ir-Regolament. Entità 
għandha titqies riżolvibbli jekk ikun 
fattibbli u kredibbli li l-awtorità tar-
riżoluzzjoni jew tillikwidaha skont 
proċeduri normali ta’ insolvenza jew 
tirriżolviha billi tapplikalha għodod u 
setgħat differenti ta’ riżoluzzjoni mingħajr 
ma toħloq konsegwenzi ħżiena sinifikanti 
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Membru li fih tinsab l-entità, jew Stati 
Membri oħra, jew l-Unjoni u bil-ħsieb li 
tiżgura l-kontinwità tal-funzjonijiet kritiċi 
li twettaq l-entità.

fis-sistemi finanzjarji, fosthom ċirkustanzi 
għal instabbiltà finanzjarja usa’ jew 
avvenimenti mas-sistema kollha, tal-Istat 
Membru li fih tinsab l-entità, jew Stati 
Membri oħra, jew l-Unjoni u bil-ħsieb li 
tiżgura l-kontinwità tal-funzjonijiet kritiċi 
li twettaq l-entità.

Or. en

Emenda 369
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 370
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Meta jabbozza pjan ta’ riżoluzzjoni 
għall-entitajiet msemmija fl-Artikolu 2, il-
Bord jivvaluta l-punt safejn din l-entità hija 
riżolvibbli skont dan ir-Regolament. Entità 
għandha titqies riżolvibbli jekk ikun 
fattibbli u kredibbli li l-awtorità tar-
riżoluzzjoni jew tillikwidaha skont 
proċeduri normali ta’ insolvenza jew 
tirriżolviha billi tapplikalha għodod u 
setgħat differenti ta’ riżoluzzjoni mingħajr 
ma toħloq konsegwenzi ħżiena sinifikanti 
fis-sistemi finanzjarji, fosthom ċirkustanzi 
għal instabbiltà finanzjarja usa’ jew 
avvenimenti mas-sistema kollha, tal-Istat 
Membru li fih tinsab l-entità, jew Stati 
Membri oħra, jew l-Unjoni u bil-ħsieb li 
tiżgura l-kontinwità tal-funzjonijiet kritiċi 
li twettaq l-entità. Entitajiet li jkunu laħqu 
daqs kritiku kif definit fl-Artikolu 3 u li 
ma jitqiesux riżolvibbli bl-għodod eżistenti 
msemmijin fl-Artikolu 19 għandhom jiġu 
ristrutturati kif xieraq. F’dan il-każ id-
drittijiet ta’ proprjetà għandhom jiġu 
subordinati għall-interess tal-pubbliku 
ġenerali.

Or. en

Emenda 371
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta jabbozza pjanijiet ta’ riżoluzzjoni 
għal gruppi, il-Bord jivvaluta l-punt safejn 
il-gruppi huma riżolvibbli skont dan ir-
Regolament. Grupp jitqies riżolvibbli jekk 
ikun fattibbli u kredibbli li l-awtoritajiet 
tar-riżoluzzjoni jew iwettqu stralċ ta’ 
entitajiet tal-grupp skont proċedimenti 

3. Meta jabbozza pjanijiet ta’ riżoluzzjoni 
għal gruppi, il-Bord jivvaluta l-punt safejn 
il-gruppi huma riżolvibbli skont id-
Direttiva dwar l-Irkupru u r-Riżoluzzjoni 
[ ] soġġett għall-emendi ta’ dan ir-
Regolament u jadattah għall-istabbiliment 
tal-Bord. Grupp jitqies riżolvibbli jekk 
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normali ta’ insolvenza jew jirriżolvuh billi 
japplikaw għodod u setgħat ta’ riżoluzzjoni 
lil entitajiet tal-grupp mingħajr ma joħolqu 
konsegwenzi ħżiena sinifikanti fis-sistemi 
finanzjarji, fosthom ċirkustanzi għal 
instabbiltà finanzjarja usa’ jew 
avvenimenti mas-sistema kollha, tal-Istati 
Membri li fihom ikunu jinsabu l-entitajiet 
tal-grupp, jew Stati Membri oħra, jew l-
Unjoni u bil-ħsieb li tiġi żgurata l-
kontinwità tal-funzjonijiet kritiċi mwettqa 
minn dawn l-entitajiet jew minħabba li 
jistgħu jiġu separati faċilment fil-ħin jew 
b’mezzi oħra.

ikun fattibbli u kredibbli li l-awtoritajiet 
tar-riżoluzzjoni jew iwettqu stralċ ta’ 
entitajiet tal-grupp skont proċedimenti 
normali ta’ insolvenza jew jirriżolvuh billi 
japplikaw għodod u setgħat ta’ riżoluzzjoni 
lil entitajiet tal-grupp mingħajr ma joħolqu 
konsegwenzi ħżiena sinifikanti fis-sistemi 
finanzjarji, fosthom ċirkustanzi għal 
instabbiltà finanzjarja usa’ jew 
avvenimenti mas-sistema kollha, tal-Istati 
Membri li fihom ikunu jinsabu l-entitajiet 
tal-grupp, jew Stati Membri oħra, jew l-
Unjoni u bil-ħsieb li tiġi żgurata l-
kontinwità tal-funzjonijiet kritiċi mwettqa 
minn dawn l-entitajiet jew minħabba li 
jistgħu jiġu separati faċilment fil-ħin jew 
b’mezzi oħra.

Or. en

Emenda 372
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta jabbozza pjanijiet ta’ riżoluzzjoni 
għal gruppi, il-Bord jivvaluta l-punt safejn 
il-gruppi huma riżolvibbli skont dan ir-
Regolament. Grupp jitqies riżolvibbli jekk 
ikun fattibbli u kredibbli li l-awtoritajiet 
tar-riżoluzzjoni jew iwettqu stralċ ta’ 
entitajiet tal-grupp skont proċedimenti 
normali ta’ insolvenza jew jirriżolvuh billi 
japplikaw għodod u setgħat ta’ riżoluzzjoni 
lil entitajiet tal-grupp mingħajr ma joħolqu 
konsegwenzi ħżiena sinifikanti fis-sistemi 
finanzjarji, fosthom ċirkustanzi għal 
instabbiltà finanzjarja usa’ jew 
avvenimenti mas-sistema kollha, tal-Istati 
Membri li fihom ikunu jinsabu l-entitajiet 
tal-grupp, jew Stati Membri oħra, jew l-
Unjoni u bil-ħsieb li tiġi żgurata l-
kontinwità tal-funzjonijiet kritiċi mwettqa 

3. Meta jabbozza pjanijiet ta’ riżoluzzjoni 
għal gruppi, il-Bord jivvaluta l-punt safejn 
il-gruppi huma riżolvibbli skont dan ir-
Regolament. Grupp jitqies riżolvibbli jekk 
ikun fattibbli u kredibbli li l-awtoritajiet 
tar-riżoluzzjoni jew iwettqu stralċ ta’ 
entitajiet tal-grupp skont proċedimenti 
normali ta’ insolvenza jew jirriżolvuh billi 
japplikaw għodod u setgħat ta’ riżoluzzjoni 
lil entitajiet tal-grupp mingħajr ma joħolqu 
konsegwenzi ħżiena sinifikanti fis-sistemi 
finanzjarji, fosthom ċirkustanzi għal 
instabbiltà finanzjarja usa’ jew 
avvenimenti mas-sistema kollha, tal-Istati
Membri li fihom ikunu jinsabu l-entitajiet 
tal-grupp, wara li tkun ikkunsidrat l-
istabbiltà finanzjarja, ekonomika u soċjali 
f’dan l-Istat Membru jew Stati Membri 
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minn dawn l-entitajiet jew minħabba li 
jistgħu jiġu separati faċilment fil-ħin jew 
b’mezzi oħra.

oħra, jew l-Unjoni u bil-ħsieb li tiġi żgurata 
l-kontinwità tal-funzjonijiet kritiċi mwettqa
minn dawn l-entitajiet jew minħabba li 
jistgħu jiġu separati faċilment fil-ħin jew 
b’mezzi oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Where resolution will be triggered, it is supposed that the framework of the resolution tools 
and the framework of the use of the Fund, would be as much in line with the resolution plan 
as possible. As stated in the context of Article 6, consideration should be given to the negative 
impact on the economic and social situation in each Member State. In particular, the role 
played by any institution in terms of credit provider to physical persons and SMEs as well as 
in terms of employment provider, should be considered. Thus these considerations are of 
relevance when drawing up the resolution plan or group resolution plan as well. It is 
therefore suggested to complete the provisions by adding a reference to the impact on the 
economy and social stability of a Member State.

Emenda 373
Sławomir Nitras

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Ir-rapport jiġi nnotifikat lill-entità jew l-
impriża prinċipali konċernata, lill-
awtoritajiet kompetenti u lill-awtoritajiet 
tar-riżoluzzjoni tal-Istati Membri mhux 
parteċipanti li fihom jinsabu fergħat 
sinifikanti. Għandu jkun sostnut bir-
raġunijiet għall-valutazzjoni jew id-
determinazzjoni inkwestjoni u għandu 
jindika kif il-valutazzjoni jew id-
determinazzjoni tikkonforma mar-rekwiżit 
tal-applikazzjoni proporzjonata stipulat fl-
Artikolu 6.

6. Ir-rapport jiġi nnotifikat lill-entità jew l-
impriża prinċipali konċernata, lill-
awtoritajiet kompetenti u lill-awtoritajiet 
tar-riżoluzzjoni tal-Istati Membri mhux 
parteċipanti. Għandu jkun sostnut bir-
raġunijiet għall-valutazzjoni jew id-
determinazzjoni inkwestjoni u għandu 
jindika kif il-valutazzjoni jew id-
determinazzjoni tikkonforma mar-rekwiżit 
tal-applikazzjoni proporzjonata stipulat fl-
Artikolu 6.

Or. en
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Emenda 374
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Ir-rapport jiġi nnotifikat lill-entità jew l-
impriża prinċipali konċernata, lill-
awtoritajiet kompetenti u lill-awtoritajiet 
tar-riżoluzzjoni tal-Istati Membri mhux 
parteċipanti li fihom jinsabu fergħat 
sinifikanti. Għandu jkun sostnut bir-
raġunijiet għall-valutazzjoni jew id-
determinazzjoni inkwestjoni u għandu 
jindika kif il-valutazzjoni jew id-
determinazzjoni tikkonforma mar-rekwiżit 
tal-applikazzjoni proporzjonata stipulat fl-
Artikolu 6.

6. Ir-rapport jiġi nnotifikat lill-entità jew l-
impriża prinċipali konċernata, lill-
awtoritajiet kompetenti u lill-awtoritajiet 
tar-riżoluzzjoni tal-Istati Membri mhux 
parteċipanti li fihom jinsabu fergħat jew 
sussidjarji sinifikanti. Għandu jkun sostnut 
bir-raġunijiet għall-valutazzjoni jew id-
determinazzjoni inkwestjoni u għandu 
jindika kif il-valutazzjoni jew id-
determinazzjoni tikkonforma mar-rekwiżit 
tal-applikazzjoni proporzjonata stipulat fl-
Artikolu 6.

Or. en

Emenda 375
Sławomir Nitras

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Fi żmien erba’ xhur mid-data tal-wasla 
tar-rapport, l-entità jew l-impriża prinċipali 
jistgħu jissottomettu kummenti u 
jipproponu lill-Bord miżuri alternattivi 
biex jirrimedjaw l-impedimenti identifikati 
fir-rapport. Il-Bord jikkomunika 
kwalunkwe miżura proposta mill-entità jew 
l-impriża prinċipali, lill-awtoritajiet 
kompetenti u lill-awtoritajiet tar-
riżoluzzjoni tal-Istati Membri mhux 
parteċipanti li fihom jinsabu fergħat 
sinifikanti.

7. Fi żmien erba’ xhur mid-data tal-wasla 
tar-rapport, l-entità jew l-impriża prinċipali 
jistgħu jissottomettu kummenti u 
jipproponu lill-Bord miżuri alternattivi 
biex jirrimedjaw l-impedimenti identifikati 
fir-rapport. Il-Bord jikkomunika 
kwalunkwe miżura proposta mill-entità jew 
l-impriża prinċipali, lill-awtoritajiet 
kompetenti u lill-awtoritajiet tar-
riżoluzzjoni tal-Istati Membri mhux 
parteċipanti.

Or. en
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Emenda 376
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Fi żmien erba’ xhur mid-data tal-wasla 
tar-rapport, l-entità jew l-impriża prinċipali 
jistgħu jissottomettu kummenti u 
jipproponu lill-Bord miżuri alternattivi 
biex jirrimedjaw l-impedimenti identifikati 
fir-rapport. Il-Bord jikkomunika 
kwalunkwe miżura proposta mill-entità jew 
l-impriża prinċipali, lill-awtoritajiet 
kompetenti u lill-awtoritajiet tar-
riżoluzzjoni tal-Istati Membri mhux 
parteċipanti li fihom jinsabu fergħat 
sinifikanti.

7. Fi żmien erba’ xhur mid-data tal-wasla 
tar-rapport, l-entità jew l-impriża 
prinċipali, jew l-awtorità kompetenti, jew 
l-awtorità ta’ riżoluzzjoni ta’ Stat Membru 
mhux parteċipanti, jistgħu jissottomettu 
kummenti u jipproponu lill-Bord miżuri 
alternattivi biex jirrimedjaw l-impedimenti 
identifikati fir-rapport. Il-Bord 
jikkomunika kwalunkwe miżura proposta 
mill-entità jew l-impriża prinċipali, lill-
awtoritajiet kompetenti u lill-awtoritajiet 
tar-riżoluzzjoni tal-Istati Membri mhux 
parteċipanti li fihom jinsabu fergħat jew 
sussidjarji sinifikanti.

Or. en

Emenda 377
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 8 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Jekk il-miżuri proposti mill-entità jew l-
impriża prinċipali konċernata
effettivamentma jneħħux l-impediment 
għar-riżolvibbiltà, il-Bord jieħu deċiżjoni, 
wara konsultazzjoni mal-awtorità 
kompetenti u, fejn xieraq, l-awtorità 
makroprudenzjali, li tindika li l-miżuri 
proposti effettivament ma jneħħux l-
impedimenti għar-riżolvibbiltà u jagħti 
struzzjonijiet lill-awtoritajiet nazzjonali tar-
riżoluzzjoni biex jitolbu lill-istituzzjoni, l-

8. Jekk il-miżuri proposti mill-entità jew l-
impriża prinċipali konċernata effettivament 
ma jneħħux l-impediment għar-
riżolvibbiltà, il-Bord jieħu deċiżjoni, wara 
konsultazzjoni mal-awtorità kompetenti u, 
fejn xieraq, l-awtorità makroprudenzjali, l-
awtorità kompetenti u l-awtorità ta’ 
riżoluzzjoni ta’ Stat Membru mhux 
parteċipanti, li tindika li l-miżuri proposti 
effettivament ma jneħħux l-impedimenti 
għar-riżolvibbiltà u jagħti struzzjonijiet lill-
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impriża prinċipali jew kwalunkwe 
sussidjarja tal-grupp konċernat, biex tieħu 
kwalunkwe miżura elenkata fil-
paragrafu 9, abbażi tal-kriterji li ġejjin:

awtoritajiet nazzjonali tar-riżoluzzjoni biex 
jitolbu lill-istituzzjoni, l-impriża prinċipali 
jew kwalunkwe sussidjarja tal-grupp 
konċernat, biex tieħu kwalunkwe miżura 
elenkata fil-paragrafu 9, abbażi tal-kriterji 
li ġejjin:

Or. en

Emenda 378
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 8 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-ħtieġa li jiġi evitat impatt negattiv fuq 
l-istabbiltà finanzjarja tal-Istati Membri 
parteċipanti;

(b) il-ħtieġa li jiġi evitat impatt negattiv fuq 
l-istabbiltà finanzjarja tal-Istati Membri 
parteċipanti, kwalunkwe Stat Membru 
mhux parteċipanti affettwat u l-Unjoni 
kollha;

Or. en

Emenda 379
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 8 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-ħtieġa li jiġi evitat impatt negattiv fuq 
l-istabbiltà finanzjarja tal-Istati Membri 
parteċipanti;

(b) il-ħtieġa li jiġi evitat impatt negattiv fuq 
l-istabbiltà finanzjarja tal-Istati Membri 
parteċipanti u mhux parteċipanti;

Or. en

Emenda 380
Sławomir Nitras
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. L-awtoritajiet nazzjonali tar-
riżoluzzjoni jimplimentaw l-istruzzjonijiet 
tal-Bord skont l-Artikolu 26.

10. L-awtoritajiet nazzjonali tar-
riżoluzzjoni jimplimentaw l-istruzzjonijiet 
tal-Bord skont l-Artikolu 26. Fil-każ tar-
riżoluzzjoni ta’ istituzzjoni ta’ kreditu 
mhux sistemika, l-awtorità nazzjonali ta’ 
riżoluzzjoni li taħt il-ġurisdizzjoni tagħha 
topera l-istituzzjoni, tista’ toġġezzjona 
għall-istruzzjonijiet tal-Bord. Wara l-
oġġezzjoni, l-awtorità għandha tipproponi 
l-azzjonijiet proprji tagħha, li huma 
effettivi biss meta approvati mis-sessjoni 
plenarja tal-Bord ta’ Riżoluzzjoni.

Or. en

Emenda 381
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a

L-Istati Membri mhux parteċipanti ma 
jistgħux ikunu marbutin mingħajr il-qbil 
tagħhom mill-Bord. Fejn ikun hemm 
tilwim, għandu jiġi riferut lill-ABE għal 
medjazzjoni vinkolanti.

Or. en

Emenda 382
Wolf Klinz
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord, b’inizjattiva tiegħu stess jew bi 
proposta mill-awtorità nazzjonali tar-
riżoluzzjoni jista’ japplika obbligi 
simplifikati fir-rigward tal-abbozzar tal-
pjanijiet ta’ riżoluzzjoni msemmija fl-
Artikolu 7 jew jista’ jneħħi l-obbligu tal-
abbozzar ta’ dawn il-pjanijiet.

1. Il-Bord għandu japplika obbligi 
simplifikati fir-rigward tal-abbozzar tal-
pjanijiet ta’ riżoluzzjoni msemmija fil-
Kapitolu 1 tad-Direttiva (BRRD) jew jista’ 
jneħħi l-obbligu tal-abbozzar ta’ dawn il-
pjanijiet.

Or. en

Emenda 383
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord, b’inizjattiva tiegħu stess jew bi
proposta mill-awtorità nazzjonali tar-
riżoluzzjoni jista’ japplika obbligi 
simplifikati fir-rigward tal-abbozzar tal-
pjanijiet ta’ riżoluzzjoni msemmija fl-
Artikolu 7 jew jista’ jneħħi l-obbligu tal-
abbozzar ta’ dawn il-pjanijiet.

1. Il-Bord jista’ japplika obbligi 
simplifikati fir-rigward tal-abbozzar tal-
pjanijiet ta’ riżoluzzjoni msemmija fl-
Artikolu 7 jew jista’ jneħħi l-obbligu tal-
abbozzar ta’ dawn il-pjanijiet.

Or. en

Emenda 384
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord, b’inizjattiva tiegħu stess jew bi 
proposta mill-awtorità nazzjonali tar-
riżoluzzjoni jista’ japplika obbligi 

1. Il-Bord jista’ japplika obbligi 
simplifikati fir-rigward tal-abbozzar tal-
pjanijiet ta’ riżoluzzjoni msemmija fl-
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simplifikati fir-rigward tal-abbozzar tal-
pjanijiet ta’ riżoluzzjoni msemmija fl-
Artikolu 7 jew jista’ jneħħi l-obbligu tal-
abbozzar ta’ dawn il-pjanijiet.

Artikolu 7 jew jista’ jneħħi l-obbligu tal-
abbozzar ta’ dawn il-pjanijiet.

Or. en

Emenda 385
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord, b’nizjattiva tiegħu stess jew bi 
proposta mill-awtorità nazzjonali tar-
riżoluzzjoni jista’ japplika obbligi 
simplifikati fir-rigward tal-abbozzar tal-
pjanijiet ta’ riżoluzzjoni msemmija fl-
Artikolu 7 jew jista’ jneħħi l-obbligu tal-
abbozzar ta’ dawn il-pjanijiet.

1. Il-Bord, b’inizjattiva tiegħu stess jew bi 
proposta mill-awtorità nazzjonali tar-
riżoluzzjoni jista’ japplika obbligi 
simplifikati fir-rigward tal-abbozzar tal-
pjanijiet ta’ riżoluzzjoni msemmija fl-
Artikolu 7 u kif permess mid-Direttiva 
dwar l-Irkupru u r-Riżoluzzjoni [ ].

Or. en

Ġustifikazzjoni

CRD4 teħtieġ li l-istituzzjonijiet kollha jkollhom pjan ta’ riżoluzzjoni, li issa tinsab fil-BRRD.

Emenda 386
Wolf Klinz

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
jistgħu jipproponu lill-Bord biex japplika 
obbligi simplifikati jew biex ineħħi l-
obbligu tal-abbozzar ta’ pjanijiet ta’ 
riżoluzzjoni għall-istituzzjonijiet jew 
gruppi speċifiċi. Dik il-proposta għandha 
tkun immotivata u għandha tkun sostnuta 

imħassar



AM\1006888MT.doc 181/188 PE521.747v01-00

MT

mid-dokumentazzjoni rilevanti kollha.

Or. en

Emenda 387
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
jistgħu jipproponu lill-Bord biex japplika 
obbligi simplifikati jew biex ineħħi l-
obbligu tal-abbozzar ta’ pjanijiet ta’ 
riżoluzzjoni għall-istituzzjonijiet jew 
gruppi speċifiċi. Dik il-proposta għandha 
tkun immotivata u għandha tkun sostnuta 
mid-dokumentazzjoni rilevanti kollha.

2. L-awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
jistgħu jipproponu lill-Bord biex japplika 
obbligi kif permess mid-Direttiva dwar l-
Irkupru u r-Riżoluzzjoni. Dik il-proposta 
għandha tkun immotivata u għandha tkun 
sostnuta mid-dokumentazzjoni rilevanti 
kollha.

Or. en

Emenda 388
Wolf Klinz

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mal-wasla ta’ proposta skont il-
paragrafu 1 jew meta jaġixxi b’inizjattiva 
tiegħu stess, il-Bord iwettaq valutazzjoni 
tal-istituzzjonijiet jew il-gruppi 
konċernati. Il-valutazzjoni għandha ssir 
fir-rigward tal-impatt potenzjali li l-
falliment tal-istituzzjoni jew il-grupp jista’ 
jkollu, minħabba n-natura tal-operat 
tiegħu, id-daqs jew interkonnessjonijiet 
ma’ istituzzjonijiet oħra jew għas-sistema 
finanzjarja inġenerali, fuq is-swieq 
finanzjarji, fuq istituzzjonijiet oħra jew 

imħassar
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fuq il-kundizzjonijiet tal-finanzjar.

Or. en

Emenda 389
Wolf Klinz

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Meta awtorità nazzjonali tar-riżoluzzjoni 
li tkun ipproponiet l-applikazzjoni tal-
obbligu ssimplifikat jew tat rinunzja skont 
il-paragrafu 1 tqis li d-deċiżjoni li tapplika 
obbligu ssimplifikat jew li tagħti rinunzja 
rridu jiġu rtirati, għandha tissottometti 
proposta lill-Bord għal dak il-għan. F’dak 
il-każ il-Bord jieħu deċiżjoni dwar l-irtirar 
propost filwaqt li jqis bis-sħiħ il-
ġustifikazzjoni tal-irtirar ippreżentata 
mill-awtorità nazzjonali tar-riżoluzzjoni 
fid-dawl tal-elementi stipulati fil-
paragrafu 3.

imħassar

Or. en

Emenda 390
Wolf Klinz

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Bord jista’ jagħti, skont il-
paragrafi 3 u 4, rinunzja mill-obbligu tal-
abbozzar ta’ pjanijiet ta’ rkupru lil 
istituzzjonijiet individwali affiljati ma’ 
korp ċentrali skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2013/36/UE u eżentati għal 
kollox jew parzjalment mir-rekwiżiti 
prudenzjali fil-liġi nazzjonali skont l-

imħassar



AM\1006888MT.doc 183/188 PE521.747v01-00

MT

Artikolu 2(5) tad-Direttiva 2013/36/UE. 
F’dak il-każ l-obbligu tal-abbozzar tal-
pjan ta’ riżoluzzjoni għandu japplika fuq 
bażi konsolidata għall-korp ċentrali.

Or. en

Emenda 391
Wolf Klinz

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Bord jista’ jagħti rinunzja mill-
applikazzjoni tal-obbligu tal-abbozzar tal-
pjanijiet ta’ riżoluzzjoni lil istituzzjonijiet 
li huma fl-istess skema ta’ protezzjoni 
istituzzjonali skont l-Artikolu 113(7) tar-
Regolament (UE) Nru 575/2013. Meta 
jiddeċiedi li jagħti rinunzja lil istituzzjoni li 
tagħmel parti minn skema ta’ protezzjoni 
istituzzjonali, il-Bord iqis jekk l-iskema ta’ 
protezzjoni istituzzjonali hijiex 
f’pożizzjoni li x’aktarx tkun tista’ tlaħħaq 
ma’ domandi simultanji fuq l-iskema 
b’rabta mal-membri tagħha.

6. Meta jiddeċiedi li jagħti rinunzja lil 
istituzzjoni li tagħmel parti minn skema ta’ 
protezzjoni istituzzjonali, il-Bord iqis jekk 
l-iskema ta’ protezzjoni istituzzjonali hijiex 
f’pożizzjoni li x’aktarx tkun tista’ tlaħħaq 
ma’ domandi simultanji fuq l-iskema 
b’rabta mal-membri tagħha.

Or. en

Emenda 392
Wolf Klinz

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Bord jinforma lill-ABE dwar l-
applikazzjoni tal-paragrafi 1, 4 u 5.

7. Il-Bord jinforma lill-ABE dwar l-
applikazzjoni tal-paragrafu 1.

Or. en
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Emenda 393
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord, f’konsultazzjoni mal-
awtoritajiet kompetenti, inkuż il-BĊE, 
jiddetermina r-rekwiżit minimu ta’ fondi 
proprji, kif imsemmi fil-paragrafu 2, 
soġġett għat-tniżżil fil-valur u s-setgħat ta’ 
konverżjoni, li l-istituzzjonijiet u l-impriżi 
prinċipali msemmija fl-Artikolu 2 ikunu 
meħtieġa jżommu.

1. Il-Bord, f’konsultazzjoni mal-
awtoritajiet kompetenti, inkluż il-BĊE, 
jiddetermina r-rekwiżit minimu ta’ fondi 
proprji, kif imsemmi fil-paragrafu 2, 
soġġett għat-tniżżil fil-valur u s-setgħat ta’ 
konverżjoni, li l-istituzzjonijiet u l-impriżi 
prinċipali msemmija fl-Artikolu 2 ikunu 
meħtieġa jżommu. Għal istituzzjonijiet ta’ 
kreditu li mhumiex attivi fis-swieq 
kapitali, l-obbligu li jżommu r-rekwiżit 
minimu għandu jiġi rrevokat mill-Bord.

Or. en

Emenda 394
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rekwiżit minimu jiġi kkalkulat bħala 
l-ammont ta’ fondi proprji u l-
obbligazzjonijiet eliġibbli espressi bħala 
perċentwali tal-obbligazzjonijiet totali u 
fondi proprji, esklużi l-obbligazzjonijiet li 
jiġu minn derivati, tal-istituzzjonijiet u 
impriżi prinċipali msemmija fl-Artikolu 2.

2. Ir-rekwiżit minimu jiġi kkalkulat skont 
id-Direttiva dwar l-Irkupru u r-
Riżoluzzjoni [ ].

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-MREL għandu tiġi kkalkulata b’allinjament mal-BRRD u b’hekk ir-replika tat-test tal-
BRRD f’dan l-Artikolu mhijiex neċessarja.
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Emenda 395
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rekwiżit minimu jiġi kkalkulat bħala 
l-ammont ta’ fondi proprji u l-
obbligazzjonijiet eliġibbli espressi bħala 
perċentwali tal-obbligazzjonijiet totali u 
fondi proprji, esklużi l-obbligazzjonijiet li 
jiġu minn derivati, tal-istituzzjonijiet u 
impriżi prinċipali msemmija fl-Artikolu 2.

2. Ir-rekwiżit minimu jiġi kkalkulat skont 
ir-regoli stabbiliti fid-Direttiva (BRRD).

Or. en

Emenda 396
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[…] imħassar

Or. en

Emenda 397
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[…] imħassar

Or. en
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Emenda 398
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) il-punt safejn l-Iskema ta’ Garanzija 
tad-Depożiti skont l-Artikolu 2(2) [...]* 
hija mistennija li tikkontribwixxi għall-
finanzjament tar-riżoluzzjoni;

Or. en

Emenda 399
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-determinazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 jistgħu jipprevedu li r-
rekwiżit minimu tal-fondi proprji u l-
obbligazzjonijiet eliġibbli jkun 
parzjalment issodisfat fuq bażi 
konsolidata jew individwali permezz ta’ 
strument ta’ rikapitalizzazzjoni interna 
kuntrattwali.

imħassar

Or. en

Emenda 400
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-determinazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 jistgħu jipprevedu li r-rekwiżit 
minimu tal-fondi proprji u l-
obbligazzjonijiet eliġibbli jkun parzjalment 
issodisfat fuq bażi konsolidata jew
individwali permezz ta’ strument ta’ 
rikapitalizzazzjoni interna kuntrattwali.

4. Id-determinazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jipprevedu li r-
rekwiżit minimu tal-fondi proprji u l-
obbligazzjonijiet eliġibbli jkun parzjalment 
issodisfat fuq bażi konsolidata u
individwali. Ir-rekwiżit minimu jista’ jiġi 
ssodisfat permezz ta’ strument ta’ 
rikapitalizzazzjoni interna kuntrattwali.

Or. en

Emenda 401
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Biex jikkwalifika bħala strument 
kuntrattwali ta’ rikapitalizzazzjoni interna 
skont il-paragrafu 4, il-Bord irid ikun 
issodisfat li l-istrument:

imħassar

(a) ikun fih terminu kuntrattwali li 
jipprevedi li, fejn il-Kummissjoni 
tiddeċiedi li tapplika għodda ta’ 
rikapitalizzazzjoni interna lill-istituzzjoni, 
l-istrument għandu jitniżżel fil-valur jew 
jiġi konvertit sal-punt meħtieġ qabel ma 
jitniżżlu fil-valur jew jiġu konvertiti 
obbligazzjonijiet eliġibbli oħra; and
(b) jkun soġġett għal ftehim, impenn jew 
dispożizzjoni ta’ subordinazzjoni 
vinkolanti skont liema fil-każ ta’ 
proċedimenti normali ta’ insolvenza, 
jikklassifika skont l-obbligazzjonijiet 
eliġibbli l-oħra u ma jistax jitħallas lura 
sakemm l-obbligazzjonijiet eliġibbli 
pendenti l-oħra f’dawk il-waqt ikun ġew 
saldati.

Or. en
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Emenda 402
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Bord jieħu kwalunkwe 
determinazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
waqt li jkun qed jiżviluppa u jżomm 
pjanijiet ta’ riżoluzzjoni skont l-
Artikolu 7.

imħassar

Or. en

Emenda 403
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Bord jinforma lill-BĊE u l-ABE bir-
rekwiżit minumu li jkun iddetermina għal 
kull istituzzjoni u impriża prinċipali skont
il-paragrafu 1.

8. Il-Bord jinforma lill-BĊE u l-ABE bir-
rekwiżit minimu li jkun iddetermina għal 
kull istituzzjoni u impriża prinċipali skont
l-Artikolu 2(1).

Or. en


