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Emenda 404
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-BĊE jew l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri parteċipanti jinformaw lill-
Bord bi kwalunkwe miżura li jeħtieġu lil 
istituzzjoni jew grupp jieħdu jew li jieħdu 
huma stess skont l-Artikolu 13b tar-
Regolament tal-Kunsill (UE) Nru [ ], skont 
l-Artikoli 23(1) jew 24 tad-Direttiva [ ], 
skont l-Artikolu 104 tad-Direttiva 
2013/36/UE.

Il-BĊE jew l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri parteċipanti, wara li talbu 
opinjoni mill-BĊE, jinformaw lill-Bord bi 
kwalunkwe miżura li jeħtieġu lil 
istituzzjoni jew grupp jieħdu jew li jieħdu 
huma stess skont l-Artikolu 13b tar-
Regolament tal-Kunsill (UE) Nru [ ], skont
l-Artikoli 23(1) jew 24 tad-Direttiva [ ], 
skont l-Artikolu 104 tad-Direttiva 
2013/36/UE.

Or. en

Emenda 405
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-BĊE jew l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri parteċipanti għandhom 
jinformaw lill-Bord bi kwalunkwe miżura 
li jeħtieġu lil istituzzjoni jew grupp jieħdu 
jew li jieħdu huma stess skont l-
Artikolu 13b tar-Regolament tal-Kunsill
(UE) Nru [ ], skont l-Artikoli 23(1) jew 24 
tad-Direttiva [ ], skont l-Artikolu 104 tad-
Direttiva 2013/36/UE.

Il-BĊE għandu jinforma lill-Bord bi 
kwalunkwe miżura li jeħtieġu lil 
istituzzjoni jew grupp jieħdu jew li jieħdu 
huma stess skont l-Artikolu 13b tar-
Regolament tal-Kunsill (UE) Nru [ ], l-
Artikoli 23(1) jew 24 tad-Direttiva [ ], 
skont l-Artikolu 104 tad-Direttiva 
2013/36/UE.

Or. en
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Emenda 406
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Bord jinnotifika lill-Kummissjoni bi 
kwalunkwe informazzjoni li jkun rċieva 
skont l-ewwel subparagrafu.

imħassar

Or. en

Emenda 407
Markus Ferber;

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mid-data tal-wasla tal-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1, u mingħajr 
preġudizzju għas-setgħat tal-BĊE u l-
awtoritajiet kompetenti skont liġijiet oħra 
tal-Unjoni, il-Bord jista’ jipprepara għar-
riżoluzzjoni tal-istituzzjoni jew gropp 
konċernat.

imħassar

Or. en

Emenda 408
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Bord għandu jikkonsulta l-Iskema ta’
Protezzjoni Istituzzjonali ta’ istituzzjoni 
meta għandu l-għan li jieħu miżuri ta’
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intervent bikri.  Il-Bord għandu 
jintervjeni biss jekk Skema ta’ Protezzjoni 
Istituzzjonali ma tkunx tista’ tipprekludi l-
falliment tal-istituzzjoni membru tagħha. 

Or. en

Emenda 409
Markus Ferber;

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Bord ikollu s-setgħa: 3. Il-Bord għandu jikkonsulta l-
istituzzjoni kkonċernata jew l-IPS meta 
jkollu l-għan li jieħu miżuri ta’ intervent 
bikri.  Il-Bord ikollu s-setgħa li jieħu l-
miżuri li ġejjin biss jekk istituzzjoni tkun 
qed tfalli jew aktarx li tfalli, jew jekk IPS 
ma tkunx qed tipprekludi l-falliment ta’
istituzzjoni membru:

Or. en

Emenda 410
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-BĊE jew l-awtorità kompetenti, u l-
Bord jiżguraw li l-miżura addizzjonali 
msemmija fil-paragrafu 4 u kwalunkwe 
azzjoni tal-Bord bil-għan li titħejja 
riżoluzzjoni skont il-paragrafu 2 ikunu 
konsistenti.

5. Il-BĊE jew l-awtorità kompetenti, u l-
Bord jiżguraw li l-miżura addizzjonali 
msemmija fil-paragrafu 4 u kwalunkwe 
azzjoni tal-Bord bil-għan li titħejja 
riżoluzzjoni skont il-paragrafu 2 ikunu 
konsistenti u ma jkunux diskriminatorji 
fir-rigward tal-Istati Membri jew entitajiet 
fi Stati Membri mhux parteċipanti.
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Emenda 411
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jaġixxu skont il-proċedura ta’
riżoluzzjoni msemmija fl-Artikolu 16, il-
Kummissjoni u l-Bord, skont ir-
responsabbiltajiet rispettivi tagħhom, iqisu
l-objettivi tar-riżoluzzjoni, u jagħżlu l-
għodod u s-setgħat li, fil-fehma tagħhom, 
jilħqu l-aħjar l-objettivi li huma rilevanti 
fiċ-ċirkustanzi tal-każ.

1. Meta jaġixxi skont il-proċedura ta’
riżoluzzjoni msemmija fl-Artikolu 16, il-
Bord, skont ir-responsabbiltajiet tiegħu, 
iqis l-objettivi tar-riżoluzzjoni, u jagħżel l-
għodod u s-setgħat li, fil-fehma tiegħu, 
jilħqu l-aħjar l-objettivi li huma rilevanti 
fiċ-ċirkustanzi tal-każ.

Or. en

Emenda 412
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jaġixxu skont il-proċedura ta’
riżoluzzjoni msemmija fl-Artikolu 16, il-
Kummissjoni u l-Bord, skont ir-
responsabbiltajiet rispettivi tagħhom, iqisu
l-objettivi tar-riżoluzzjoni, u jagħżlu l-
għodod u s-setgħat li, fil-fehma tagħhom, 
jilħqu l-aħjar l-objettivi li huma rilevanti 
fiċ-ċirkustanzi tal-każ.

1. Meta jaġixxi skont il-proċedura ta’
riżoluzzjoni msemmija fl-Artikolu 16, il-
Bord, skont ir-responsabbiltajiet tiegħu, 
iqis l-objettivi tar-riżoluzzjoni, u jagħżel l-
għodod u s-setgħat li, fil-fehma tiegħu, 
jilħqu l-aħjar l-objettivi li huma rilevanti 
fiċ-ċirkustanzi tal-każ.

Or. en
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Emenda 413
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettivi tar-riżoluzzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 huma dawn li ġejjin:

L-objettivi tar-riżoluzzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 huma stabbiliti fl-Artikolu 26 
tad-Direttiva dwar Irkupru u Riżoluzzjoni 
tal-Banek :

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-objettivi tar-riżoluzzjoni huma definiti fil-BRRD u għaldaqstant ir-replikazzjoni tat-test tal-
BRRD f’dan l-Artikolu mhijiex neċessarja.

Emenda 414
Sharon Bowles

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 415
Thomas Händel

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) li tiġi żgurata l-kontinwità ta’
funzjonijiet bankarji bażiċi;
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Emenda 416
Sharon Bowles

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jiġu evitati effetti negattivi 
sinifikanti fuq l-istabbiltà finanzjarja, 
inkluża l-prevenzjoni tal-kontaġju u ż-
żamma tad-dixxiplina tas-suq;

imħassar

Or. en

Emenda 417
Krišjānis Kariņš

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jiġu evitati effetti negattivi sinifikanti 
fuq l-istabbiltà finanzjarja, inkluża l-
prevenzjoni tal-kontaġju u ż-żamma tad-
dixxiplina tas-suq;

(b) li jiġu evitati effetti negattivi sinifikanti 
fuq l-istabbiltà finanzjarja l-ewwel fil-livell 
nazzjonali għall-prevenzjoni tal-kontaġju 
u ż-żamma tad-dixxiplina tas-suq;

Or. en

Emenda 418
Robert Goebbels

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jiġu evitati effetti negattivi sinifikanti (b) li jiġu evitati effetti negattivi sinifikanti 
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fuq l-istabbiltà finanzjarja, inkluża l-
prevenzjoni tal-kontaġju u ż-żamma tad-
dixxiplina tas-suq;

fuq l-istabbiltà finanzjarja, ekonomika u 
soċjali, inkluża l-prevenzjoni tal-kontaġju 
u ż-żamma tad-dixxiplina tas-suq;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qabel ma tieħu deċiżjoni, il-Kummissjoni – iżda wkoll il-Bord meta jagħmel 
rakkomandazzjoni lill-Kummissjoni, għandhom jikkunsidraw u jieħdu kont tal-impatt negattiv 
fuq l-ekonomija reali u s-sitwazzjoni soċjali ta’ kull Stat Membru fejn jopera grupp.  B’mod 
partikolari, għandu jiġi kkunsidrat ir-rwol li jkollha kull sussidjarja jew fergħa f’termini ta’
fornitur tal-kreditu lill-persuni fiżiċi u l-SMEs kif ukoll f’termini tal-fornitur tal-impjieg.

Emenda 419
Sharon Bowles

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li jiġu protetti l-fondi pubbliċi billi tiġi 
mminimizzata d-dipendenza fuq l-
għajnuna finanzjarja pubblika 
straordinarja;

imħassar

Or. en

Emenda 420
Sharon Bowles

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li jiġu protetti d-depożituri koperti 
mid-Direttiva 94/19/KE u l-investituri 
koperti mid-Direttiva 97/9/KE.

imħassar

__________________
Id-Direttiva 97/9/KE tal-Parlament 
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Ewropew u tal-Kunsill tat-
3 ta’ Marzu 1997 dwar skemi ta’ kumpens 
għall-investituri. ĠU L 084, 26.03.1997, 
p.22.

Or. en

Emenda 421
Nuno Melo

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li jiġu protetti d-depożituri koperti mid-
Direttiva 94/19/KE u l-investituri koperti 
mid-Direttiva 97/9/KE21.

(d) li jiġu protetti d-depożituri, 
irrispettivament min-natura u l-valur tad-
depożiti rispettivi tagħhom, u l-investituri 
koperti mid-Direttiva 97/9/KE21.

__________________ __________________
21 Id-Direttiva 97/9/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ Marzu 
1997 dwar skemi ta’ kumpens għall-
investituri. ĠU L 084, 26.03.1997, p.22.

21 Id-Direttiva 97/9/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ Marzu 
1997 dwar skemi ta’ kumpens għall-
investitur. ĠU L 084, 26.03.1997, p.22.

Or. pt

Emenda 422
Anni Podimata

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li jiġu protetti d-depożituri koperti mid-
Direttiva 94/19/KE u l-investituri koperti
mid-Direttiva 97/9/KE.

(d) jiġu protetti d-depożituri koperti bid-
Direttiva 94/19/KE u l-investituri koperti
bid-Direttiva 97/9/KE21 u jimminimizzaw 
l-impatt fuq id-depożituri l-oħra kollha.

__________________ __________________
21 Id-Direttiva 97/9/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-

21 Id-Direttiva 97/9/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
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3 ta’ Marzu 1997 dwar skemi ta’ kumpens
għall-investituri. ĠU L 084, 26.03.1997, 
p.22.

3 ta’ Marzu 1997 dwar skemi ta’ kumpens
għall-investitur. ĠU L 084, 26.03.1997, 
p.22.

Or. en

Emenda 423
Thomas Händel

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li jiġu protetti d-depożituri koperti mid-
Direttiva 94/19/KE u l-investituri koperti 
mid-Direttiva 97/9/KE.

(d) li jiġu protetti d-depożituri koperti mid-
Direttiva 94/19/KE;

__________________
21 Id-Direttiva 97/9/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
3 ta’ Marzu 1997 dwar skemi ta’ kumpens 
għall-investituri. ĠU L 084, 26.03.1997, 
p.22.

Or. en

Emenda 424
Thomas Händel

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) li jsir kontribut għal tkabbir 
ekonomiku sostenibbli u bbilanċjat; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Banek li huma kbar wisq biex ifallu aktarx li jżidu l-volatilità ekonomika fi żminijiet ta’ kriżi.  
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Għaldaqstant l-iżvantaġġi tal-banek li jkunu laħqu daqs kritiku huma ikbar mill-benefiċċji 
ekonomiċi tagħhom. 

Emenda 425
Nuno Melo

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) sabiex jiġu salvagwardati b’mod 
partikolari d-depożiti kollha miżmuma 
minn persuni ġuridiċi, irrispettivament 
min-natura u l-valur tagħhom, minħabba 
li l-approprjazzjoni ta’ depożiti bħal dawn 
għall-iskopijiet tar-riżoluzzjoni bankarja 
jkollha impatt ekonomiku, finanzjarju, 
soċjali, fuq ix-xogħol u t-taxxa 
insapportabbli minħabba l-probabbiltà li 
fondi bħal dawn huma meħtieġa għal 
skopijiet ta’ ġestjoni u fluss ta’ flus minn 
negozji, fondazzjonijiet, istituzzjonijiet ta’
appoġġ soċjali u korpi oħra, għall-
pagament ta’ salarji, materja prima, 
servizzi, u spejjeż tat-taxxi u dawk 
amministrattivi;

Or. pt

Emenda 426
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Meta jsegwu dawn l-objettivi, il-
Kummissjoni u l-Bord għandhom 
jippruvaw jimminimizzaw l-ispiża tar-
riżoluzzjoni u jaġixxu fl-interess ġenerali 
globali iżjed milli fl-interess tal-partijiet 
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interessati u l-kredituri.

Or. en

Emenda 427
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Meta jsegwi dawn l-objettivi, il-Bord 
jipprova jevita d-distruzzjoni bla ħtieġa ta’
valur u jimminimizza l-kost tar-
riżoluzzjoni mingħajr diskriminazzjoni 
diretta jew indiretta kontra kwalunkwe 
Stat Membru jew grupp ta’ Stati Membri.

Or. en

Emenda 428
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Meta jsegwi dawn l-objettivi, il-Bord 
jipprova jevita d-distruzzjoni bla ħtieġa ta’
valur u jimminimizza l-kost tar-
riżoluzzjoni.

Or. en

Emenda 429
Sharon Bowles
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tibbilanċja l-objettivi 
msemmija fil-paragrafu 2 kif xieraq skont 
in-natura u ċ-ċirkustanzi ta’ kull każ.

imħassar

Or. en

Emenda 430
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tibbilanċja l-objettivi 
msemmija fil-paragrafu 2 kif xieraq skont 
in-natura u ċ-ċirkustanzi ta’ kull każ.

imħassar

Or. en

Emenda 431
Elisa Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tibbilanċja l-objettivi 
msemmija fil-paragrafu 2 kif xieraq skont 
in-natura u ċ-ċirkustanzi ta’ kull każ.

3. Il-Kummissjoni u l-Bord jibbilanċjaw l-
objettivi msemmija fil-paragrafu 2 kif 
xieraq skont in-natura u ċ-ċirkustanzi ta’
kull każ.

Or. en
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Emenda 432
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tibbilanċja l-objettivi 
msemmija fil-paragrafu 2 kif xieraq skont 
in-natura u ċ-ċirkustanzi ta’ kull każ.

3. Il-Bord u l-Kummissjoni jibbilanċjaw l-
objettivi msemmija fil-paragrafu 2 kif 
xieraq skont in-natura u ċ-ċirkustanzi ta’
kull każ.

Or. en

Emenda 433
Sławomir Nitras

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tibbilanċja l-objettivi 
msemmija fil-paragrafu 2 kif xieraq skont 
in-natura u ċ-ċirkustanzi ta’ kull każ.

3. Il-Bord u l-Kummissjoni jibbilanċjaw l-
objettivi msemmija fil-paragrafu 2 kif 
xieraq skont in-natura u ċ-ċirkustanzi ta’
kull każ.

Or. en

Emenda 434
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jaġixxu skont il-proċedura ta’
riżoluzzjoni msemmija fl-Artikolu 16, il-
Kummissjoni u l-Bord jieħdu l-miżuri 
xierqa kollha biex jiżguraw li l-azzjoni ta’
riżoluzzjoni tittieħed skont il-prinċipji li 

1. Meta jaġixxi skont il-proċedura ta’
riżoluzzjoni msemmija fl-Artikolu 16, il-
Bord jieħu l-miżuri xierqa kollha biex
jiżgura li l-azzjoni ta’ riżoluzzjoni tittieħed 
skont il-prinċipji tal-Artikolu 29 tad-
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ġejjin: Direttiva dwar Irkupru u Riżoluzzjoni tal-
Banek [ ].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji ġenerali li jirregolaw ir-riżoluzzjoni huma stabbiliti fil-BRRD u għaldaqstant ir-
replikazzjoni tat-test tal-BRRD f’dan l-Artikolu mhijiex neċessarja. 

Emenda 435
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jaġixxu skont il-proċedura ta’
riżoluzzjoni msemmija fl-Artikolu 16, il-
Kummissjoni u l-Bord jieħdu l-miżuri 
xierqa kollha biex jiżguraw li l-azzjoni ta’
riżoluzzjoni tittieħed skont il-prinċipji li 
ġejjin:

1. Meta jaġixxi skont il-proċedura ta’
riżoluzzjoni msemmija fl-Artikolu 16, il-
Bord jieħu l-miżuri xierqa kollha biex
jiżgura li l-azzjoni ta’ riżoluzzjoni tittieħed 
skont il-prinċipji stabbiliti fid-Direttiva 
(BRRD).

Or. en

Emenda 436
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jaġixxu skont il-proċedura ta’
riżoluzzjoni msemmija fl-Artikolu 16, il-
Kummissjoni u l-Bord jieħdu l-miżuri 
xierqa kollha biex jiżguraw li l-azzjoni ta’
riżoluzzjoni tittieħed skont il-prinċipji li 
ġejjin:

1. Meta jaġixxu skont il-proċedura ta’
riżoluzzjoni msemmija fl-Artikolu 16, l-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti jieħdu 
l-miżuri xierqa kollha biex jiżguraw li l-
azzjoni ta’ riżoluzzjoni tittieħed skont il-
prinċipji li ġejjin:

Or. en



AM\1007249MT.doc 17/166 PE521.793v01-00

MT

Emenda 437
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-azzjonisti tal-istituzzjoni taħt 
riżoluzzjoni jġarrbu l-ewwel telf;

imħassar

Or. en

Emenda 438
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-azzjonisti tal-istituzzjoni taħt 
riżoluzzjoni jġarrbu l-ewwel telf;

imħassar

Or. en

Emenda 439
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kredituri tal-istituzzjoni taħt 
riżoluzzjoni jġarrbu t-telf wara l-azzjonisti 
skont l-ordni ta’ prijorità tal-
pretensjonijiet tagħhom skont l-
Artikolu 15;

imħassar
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Or. en

Emenda 440
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kredituri tal-istituzzjoni taħt 
riżoluzzjoni jġarrbu t-telf wara l-azzjonisti 
skont l-ordni ta’ prijorità tal-
pretensjonijiet tagħhom skont l-
Artikolu 15;

imħassar

Or. en

Emenda 441
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-maniġment tal-istituzzjoni taħt 
riżoluzzjoni jiġi sostitwit, ħlief f’dawk il-
każijiet fejn iż-żamma tal-maniġment, 
kollu jew parti minnu, kif xieraq fiċ-
ċirkustanzi, titqies meħtieġa għall-kisba 
tal-objettivi tar-riżoluzzjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 442
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-maniġment tal-istituzzjoni taħt 
riżoluzzjoni jiġi sostitwit, ħlief f’dawk il-
każijiet fejn iż-żamma tal-maniġment, 
kollu jew parti minnu, kif xieraq fiċ-
ċirkustanzi, titqies meħtieġa għall-kisba 
tal-objettivi tar-riżoluzzjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 443
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) f’konformità mal-proċess dovut tal-
liġi, individwi u entitajiet jinżammu 
responsabbli għall-falliment tal-
istituzzjoni taħt riżoluzzjoni sal-massimu 
tar-responsabbiltà tagħhom skont il-liġi 
nazzjonali;

imħassar

Or. en

Emenda 444
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) f’konformità mal-proċess dovut tal-
liġi, individwi u entitajiet jinżammu 
responsabbli għall-falliment tal-
istituzzjoni taħt riżoluzzjoni sal-massimu 
tar-responsabbiltà tagħhom skont il-liġi 
nazzjonali;

imħassar
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Or. en

Emenda 445
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-kredituri tal-istess klassi jiġu trattati 
bl-istess mod;

imħassar

Or. en

Emenda 446
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-kredituri tal-istess klassi jiġu trattati 
bl-istess mod;

imħassar

Or. en

Emenda 447
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-ebda kreditur ma jġarrab telf akbar 
milli kien iġarrab li kieku l-entità 
msemmija fl-Artikolu 2 ġiet stralċata 
skont proċedimenti normali ta’

imħassar
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insolvenza.

Or. en

Emenda 448
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-ebda kreditur ma jġarrab telf akbar 
milli kien iġarrab li kieku l-entità 
msemmija fl-Artikolu 2 ġiet stralċata 
skont proċedimenti normali ta’
insolvenza.

imħassar

Or. en

Emenda 449
Sławomir Nitras

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) il-maniġment tal-istituzzjoni taħt 
riżoluzzjoni għandu jagħti l-assistenza 
neċessarja kollha għall-ksib tal-objettivi 
ta’ riżoluzzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Uħud mill-prinċipji stabbiliti fil-BRRD ma ġewx inklużi.  Huwa mixtieq, sabiex jiġu provduti 
regoli ta’ riżoluzzjoni uniformi għas-suq uniku, li jiġi żgurat l-allinjament mal-BRRD, safejn 
hu l-iżjed possibbli.
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Emenda 450
Sławomir Nitras

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt fb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) il-kawżi u r-responsabbiltà għall-
falliment tal-istituzzjoni taħt riżoluzzjoni 
jiġu investigati sew;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Uħud mill-prinċipji stabbiliti fil-BRRD ma ġewx inklużi.  Huwa mixtieq, sabiex jiġu provduti 
regoli ta’ riżoluzzjoni uniformi għas-suq uniku, li jiġi żgurat l-allinjament mal-BRRD, safejn 
hu l-iżjed possibbli.

Emenda 451
Sławomir Nitras

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt fc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fc) il-pretensjonijiet tad-depożituri jkunu 
protetti b’mod adegwat

Or. en

Ġustifikazzjoni

Uħud mill-prinċipji stabbiliti fil-BRRD ma ġewx inklużi.  Huwa mixtieq, sabiex jiġu provduti 
regoli ta’ riżoluzzjoni uniformi għas-suq uniku, li jiġi żgurat l-allinjament mal-BRRD, safejn 
hu l-iżjed possibbli.

Emenda 452
Sławomir Nitras
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Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt fd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fd) l-azzjoni ta’ riżoluzzjoni għandha 
tittieħed f’konformità mas-salvagwardji 
msemmija fid-Direttiva [ ];

Or. en

Ġustifikazzjoni

Uħud mill-prinċipji stabbiliti fil-BRRD ma ġewx inklużi.  Huwa mixtieq, sabiex jiġu provduti 
regoli ta’ riżoluzzjoni uniformi għas-suq uniku, li jiġi żgurat l-allinjament mal-BRRD, safejn 
hu l-iżjed possibbli.

Emenda 453
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta istituzzjoni tkun entità ta’ grupp, 
il-Kummissjoni, fejn applikabbli, u l-Bord 
japplikaw għodod u setgħat ta’
riżoluzzjoni b’mod li jiġi mminimizzat 
impatt fuq entitajiet oħra tal-grupp u fuq 
il-grupp sħiħ u li jiġi mminimizzat effett 
ħażin fuq l-istabbiltà finanzjarja tal-
Unjoni u partikolarment fl-Istati Membri 
fejn jopera l-grupp.

imħassar

Or. en

Emenda 454
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta istituzzjoni tkun entità ta’ grupp, 
il-Kummissjoni, fejn applikabbli, u l-Bord 
japplikaw għodod u setgħat ta’
riżoluzzjoni b’mod li jiġi mminimizzat 
impatt fuq entitajiet oħra tal-grupp u fuq 
il-grupp sħiħ u li jiġi mminimizzat effett 
ħażin fuq l-istabbiltà finanzjarja tal-
Unjoni u partikolarment fl-Istati Membri 
fejn jopera l-grupp.

imħassar

Or. en

Emenda 455
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta istituzzjoni tkun entità ta’ grupp,
il-Kummissjoni, fejn applikabbli, u l-Bord 
japplikaw għodod u setgħat ta’ riżoluzzjoni 
b’mod li jiġi mminimizzat impatt fuq 
entitajiet oħra tal-grupp u fuq il-grupp sħiħ 
u li jiġi mminimizzat effett ħażin fuq l-
istabbiltà finanzjarja tal-Unjoni u 
partikolarment fl-Istati Membri fejn jopera 
l-grupp.

2. Meta istituzzjoni tkun entità ta’ grupp, l-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti, fejn 
applikabbli, u l-Bord japplikaw għodod u 
setgħat ta’ riżoluzzjoni b’mod li jiġi 
mminimizzat impatt fuq entitajiet oħra tal-
grupp u fuq il-grupp sħiħ u li jiġi 
mminimizzat effett ħażin fuq l-istabbiltà 
finanzjarja tal-Unjoni u partikolarment fl-
Istati Membri fejn jopera l-grupp.

Or. en

Emenda 456
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta istituzzjoni tkun entità ta’ grupp, 
il-Kummissjoni, fejn applikabbli, u l-Bord 
japplikaw għodod u setgħat ta’ riżoluzzjoni 
b’mod li jiġi mminimizzat impatt fuq 
entitajiet oħra tal-grupp u fuq il-grupp sħiħ 
u li jiġi mminimizzat effett ħażin fuq l-
istabbiltà finanzjarja tal-Unjoni u 
partikolarment fl-Istati Membri fejn jopera 
l-grupp.

2. Meta istituzzjoni tkun entità ta’ grupp, 
il-Kummissjoni, fejn applikabbli, u l-Bord 
japplikaw għodod u setgħat ta’ riżoluzzjoni 
b’mod li jiġi mminimizzat impatt fuq 
entitajiet oħra tal-grupp u fuq il-grupp sħiħ 
u li jiġi mminimizzat effett ħażin fuq l-
istabbiltà finanzjarja, ekonomika u soċjali
tal-Unjoni u partikolarment fl-Istati 
Membri fejn jopera l-grupp.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qabel ma tieħu deċiżjoni, il-Kummissjoni – iżda wkoll il-Bord meta jagħmel 
rakkomandazzjoni lill-Kummissjoni, għandhom jikkunsidraw u jieħdu kont tal-impatt negattiv 
fuq l-ekonomija reali u s-sitwazzjoni soċjali ta’ kull Stat Membru fejn jopera grupp.  B’mod 
partikolari, għandu jiġi kkunsidrat ir-rwol li jkollha kull sussidjarja jew fergħa f’termini ta’
fornitur tal-kreditu lill-persuni fiżiċi u l-SMEs kif ukoll f’termini tal-fornitur tal-impjieg.

Emenda 457
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta istituzzjoni tappartjeni għal 
Skema ta’ Protezzjoni Istituzzjonali, il-
Bord għandu japplika għodod ta’
riżoluzzjoni u jeżerċita setgħat ta’
riżoluzzjoni biss jekk l-Iskema ta’
Protezzjoni Istituzzjonali ma tkunx tista’
tipprekludi l-falliment tal-istituzzjoni 
membru tagħha. 

Or. en

Emenda 458
Sharon Bowles
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Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-għodda tal-bejgħ ta’ operat, l-
għodda ta’ istituzzjoni tranżitorja jew l-
għodda tas-separazzjoni tal-assi tiġi 
applikata fuq entità msemmija fl-
Artikolu 2, dik l-entità għandha titqies li 
hija soġġetta għal proċediment ta’
falliment jew proċedimenti analogi ta’
insolvenza għall-finijiet tal-Artikolu 5(1) 
tad-Direttiva 2001/23/KE.

imħassar

__________________
Id-Direttiva tal-Kunsill 2001/23/KE tat-
12 ta’ Marzu 2001 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri relatati mas-salvagwardja tad-
drittijiet tal-impjegati fil-każ ta’
trasferiment ta’ impriżi, negozji jew 
partijiet ta’ impriżi jew negozji. ĠU L 82, 
22.3.2001, p. 16.

Or. en

Emenda 459
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-għodda tal-bejgħ ta’ operat, l-
għodda ta’ istituzzjoni tranżitorja jew l-
għodda tas-separazzjoni tal-assi tiġi 
applikata fuq entità msemmija fl-
Artikolu 2, dik l-entità għandha titqies li 
hija soġġetta għal proċediment ta’
falliment jew proċedimenti analogi ta’
insolvenza għall-finijiet tal-Artikolu 5(1) 
tad-Direttiva 2001/23/KE.

imħassar

__________________
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Id-Direttiva tal-Kunsill 2001/23/KE tat-
12 ta’ Marzu 2001 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri relatati mas-salvagwardja tad-
drittijiet tal-impjegati fil-każ ta’
trasferiment ta’ impriżi, negozji jew 
partijiet ta’ impriżi jew negozji. ĠU L 82, 
22.3.2001, p. 16.

Or. en

Emenda 460
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tieħu azzjoni ta’
riżoluzzjoni b’rabta ma’ istituzzjoni 
finanzjarja, meta jiġu ssodisfati l-
kundizzjonijiet speċifikati fl-Artikolu 16(2)
kemm fil-konfront tal-istituzzjoni 
finanzjarja kif ukoll fil-konfront tal-
impriża prinċipali.

1. Il-BĊE għandu jinstiga azzjoni ta’
riżoluzzjoni b’rabta ma’ istituzzjoni 
finanzjarja, meta jiġu ssodisfati l-
kundizzjonijiet speċifikati fl-
Artikolu 16(2), u skont l-Artikolu 28 tad-
Direttiva dwar Irkupru u Riżoluzzjoni tal-
Banek [ ], kemm fil-konfront tal-
istituzzjoni finanzjarja kif ukoll fil-
konfront tal-impriża prinċipali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet finanzjarji u impriżi prinċipali hija stabbilita fil-BRRD u 
għaldaqstant ir-replikazzjoni tat-test tal-BRRD f’dan l-Artikolu mhijiex neċessarja. 

Emenda 461
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tieħu azzjoni ta’
riżoluzzjoni b’rabta ma’ istituzzjoni 
finanzjarja, meta jiġu ssodisfati l-
kundizzjonijiet speċifikati fl-
Artikolu 16(2) kemm fil-konfront tal-
istituzzjoni finanzjarja kif ukoll fil-
konfront tal-impriża prinċipali.

1. Il-Bord jieħu azzjoni ta’ riżoluzzjoni 
b’rabta ma’ istituzzjoni finanzjarja, meta 
jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet stabbiliti 
fid-Direttiva (BRRD) kemm fil-konfront 
tal-istituzzjoni finanzjarja kif ukoll fil-
konfront tal-impriża prinċipali.

Or. en

Emenda 462
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tieħu azzjoni ta’
riżoluzzjoni b’rabta ma’ istituzzjoni 
finanzjarja, meta jiġu ssodisfati l-
kundizzjonijiet speċifikati fl-Artikolu 16(2) 
kemm fil-konfront tal-istituzzjoni 
finanzjarja kif ukoll fil-konfront tal-
impriża prinċipali.

1. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
jieħdu azzjoni ta’ riżoluzzjoni b’rabta ma’
istituzzjoni finanzjarja, meta jiġu ssodisfati 
l-kundizzjonijiet speċifikati fl-
Artikolu 16(2) kemm fil-konfront tal-
istituzzjoni finanzjarja kif ukoll fil-
konfront tal-impriża prinċipali.

Or. en

Emenda 463
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tieħu azzjoni ta’
riżoluzzjoni b’rabta ma’ istituzzjoni 
finanzjarja, meta jiġu ssodisfati l-
kundizzjonijiet speċifikati fl-Artikolu 16(2) 

1. Il-Kummissjoni, abbażi ta’ abbozz ta’
deċiżjoni preparat mill-Bord, tieħu azzjoni 
ta’ riżoluzzjoni b’rabta ma’ istituzzjoni 
finanzjarja, meta jiġu ssodisfati l-
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kemm fil-konfront tal-istituzzjoni 
finanzjarja kif ukoll fil-konfront tal-
impriża prinċipali.

kundizzjonijiet speċifikati fl-Artikolu 16(2) 
kemm fil-konfront tal-istituzzjoni 
finanzjarja kif ukoll fil-konfront tal-
impriża prinċipali.

Or. en

Emenda 464
Elisa Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tieħu azzjoni 
ta’ riżoluzzjoni b’rabta ma’ istituzzjoni 
finanzjarja, meta jiġu ssodisfati l-
kundizzjonijiet speċifikati fl-Artikolu 16(2) 
kemm fil-konfront tal-istituzzjoni 
finanzjarja kif ukoll fil-konfront tal-
impriża prinċipali.

1. Il-Kummissjoni u l-Bord għandhom 
jieħdu azzjoni ta’ riżoluzzjoni b’rabta ma’
istituzzjoni finanzjarja, meta jiġu ssodisfati 
l-kundizzjonijiet speċifikati fl-
Artikolu 16(2) kemm fil-konfront tal-
istituzzjoni finanzjarja kif ukoll fil-
konfront tal-impriża prinċipali.

Or. en

Emenda 465
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tieħu azzjoni ta’
riżoluzzjoni fir-rigward ta’ impriża 
prinċipali msemmija fil-punt (b) tal-
Artikolu 2, meta jkunu ssodisfati l-
kundizzjonijiet speċifikati fl-
Artikolu 16(2) fir-rigward ta’ kemm dik l-
impriża prinċipali kif ukoll fir-rigward ta’
sussidjarja jew aktar li huma 
istituzzjonijiet.

imħassar
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Emenda 466
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tieħu azzjoni ta’
riżoluzzjoni fir-rigward ta’ impriża 
prinċipali msemmija fil-punt (b) tal-
Artikolu 2, meta jkunu ssodisfati l-
kundizzjonijiet speċifikati fl-
Artikolu 16(2) fir-rigward ta’ kemm dik l-
impriża prinċipali kif ukoll fir-rigward ta’
sussidjarja jew aktar li huma 
istituzzjonijiet.

2. Il-Bord jieħu azzjoni ta’ riżoluzzjoni fir-
rigward ta’ impriża prinċipali msemmija 
fil-punt (b) tal-Artikolu 2, meta jkunu 
ssodisfati l-kundizzjonijiet stabbiliti fid-
Direttiva (BRRD) fir-rigward ta’ kemm dik 
l-impriża prinċipali kif ukoll fir-rigward ta’
sussidjarja jew aktar li huma 
istituzzjonijiet.

Or. en

Emenda 467
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tieħu azzjoni 
ta’ riżoluzzjoni fir-rigward ta’ impriża 
prinċipali msemmija fil-punt (b) tal-
Artikolu 2, meta jkunu ssodisfati l-
kundizzjonijiet speċifikati fl-Artikolu 16(2) 
fir-rigward ta’ kemm dik l-impriża 
prinċipali kif ukoll fir-rigward ta’
sussidjarja jew aktar li huma 
istituzzjonijiet.

2. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
għandhom jieħdu azzjoni ta’ riżoluzzjoni 
fir-rigward ta’ impriża prinċipali 
msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 2, meta 
jkunu ssodisfati l-kundizzjonijiet 
speċifikati fl-Artikolu 16(2) fir-rigward ta’
kemm dik l-impriża prinċipali kif ukoll fir-
rigward ta’ sussidjarja jew aktar li huma 
istituzzjonijiet.

Or. en
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Emenda 468
Elisa Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tieħu azzjoni 
ta’ riżoluzzjoni fir-rigward ta’ impriża 
prinċipali msemmija fil-punt (b) tal-
Artikolu 2, meta jkunu ssodisfati l-
kundizzjonijiet speċifikati fl-Artikolu 16(2) 
fir-rigward ta’ kemm dik l-impriża 
prinċipali kif ukoll fir-rigward ta’
sussidjarja jew aktar li huma 
istituzzjonijiet.

2. Il-Kummissjoni u l-Bord għandhom 
jieħdu azzjoni ta’ riżoluzzjoni fir-rigward 
ta’ impriża prinċipali msemmija fil-
punt (b) tal-Artikolu 2, meta jkunu 
ssodisfati l-kundizzjonijiet speċifikati fl-
Artikolu 16(2) fir-rigward ta’ kemm dik l-
impriża prinċipali kif ukoll fir-rigward ta’
sussidjarja jew aktar li huma 
istituzzjonijiet.

Or. en

Emenda 469
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. B’deroga mill-paragrafu 2 u minkejja li 
impriża prinċipali tista’ ma tilħaqx il-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 16(2), 
il-Kummissjoni tista’ tieħu azzjoni ta’
riżoluzzjoni fir-rigward tal-impriża 
prinċipali meta sussidjarja jew aktar li 
huma istituzzjonijiet tikkonformaw mal-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 16(2) 
u azzjoni fir-rigward tal-impriża 
prinċipali tkun neċessarja għar-
riżoluzzjoni ta’ sussidjarja jew aktar li 
huma istituzzjonijiet jew għar-riżoluzzjoni 
tal-grupp sħiħ.

imħassar

Or. en
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Emenda 470
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. B’deroga mill-paragrafu 2 u minkejja li 
impriża prinċipali tista’ ma tilħaqx il-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 16(2), 
il-Kummissjoni tista’ tieħu azzjoni ta’
riżoluzzjoni fir-rigward tal-impriża 
prinċipali meta sussidjarja jew aktar li 
huma istituzzjonijiet tikkonformaw mal-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 16(2) 
u azzjoni fir-rigward tal-impriża 
prinċipali tkun neċessarja għar-
riżoluzzjoni ta’ sussidjarja jew aktar li 
huma istituzzjonijiet jew għar-riżoluzzjoni 
tal-grupp sħiħ.

imħassar

Or. en

Emenda 471
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. B’deroga mill-paragrafu 2 u minkejja li 
impriża prinċipali tista’ ma tilħaqx il-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 16(2),
il-Kummissjoni tista’ tieħu azzjoni ta’
riżoluzzjoni fir-rigward tal-impriża 
prinċipali meta sussidjarja jew aktar li 
huma istituzzjonijiet tikkonformaw mal-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 16(2) 
u azzjoni fir-rigward tal-impriża prinċipali 
tkun neċessarja għar-riżoluzzjoni ta’
sussidjarja jew aktar li huma istituzzjonijiet 
jew għar-riżoluzzjoni tal-grupp sħiħ.

3. B’deroga mill-paragrafu 2 u minkejja li 
impriża prinċipali tista’ ma tilħaqx il-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 16(2),
l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
jistgħu jieħdu azzjoni ta’ riżoluzzjoni fir-
rigward tal-impriża prinċipali meta 
sussidjarja jew aktar li huma istituzzjonijiet 
tikkonformaw mal-kundizzjonijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 16(2) u azzjoni fir-
rigward tal-impriża prinċipali tkun 
neċessarja għar-riżoluzzjoni ta’ sussidjarja 
jew aktar li huma istituzzjonijiet jew għar-
riżoluzzjoni tal-grupp sħiħ.
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Emenda 472
Elisa Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. B’deroga mill-paragrafu 2 u minkejja li 
impriża prinċipali tista’ ma tilħaqx il-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 16(2), 
il-Kummissjoni tista’ tieħu azzjoni ta’
riżoluzzjoni fir-rigward tal-impriża 
prinċipali meta sussidjarja jew aktar li 
huma istituzzjonijiet tikkonformaw mal-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 16(2) 
u azzjoni fir-rigward tal-impriża prinċipali 
tkun neċessarja għar-riżoluzzjoni ta’
sussidjarja jew aktar li huma istituzzjonijiet 
jew għar-riżoluzzjoni tal-grupp sħiħ.

3. B’deroga mill-paragrafu 2 u minkejja li 
impriża prinċipali tista’ ma tilħaqx il-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 16(2), 
il-Kummissjoni u l-Bord jistgħu jieħdu
azzjoni ta’ riżoluzzjoni fir-rigward tal-
impriża prinċipali meta sussidjarja jew 
aktar li huma istituzzjonijiet tikkonformaw 
mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 16(2) u azzjoni fir-rigward tal-
impriża prinċipali tkun neċessarja għar-
riżoluzzjoni ta’ sussidjarja jew aktar li 
huma istituzzjonijiet jew għar-riżoluzzjoni 
tal-grupp sħiħ.

Or. en

Emenda 473
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta japplikaw l-għodda ta’
rikapitalizzazzjoni interna għal istituzzjoni 
taħt riżoluzzjoni, u mingħajr preġudizzju 
għall-obbligazzjonijiet esklużi mill-
għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna 
skont l-Artikolu 24(3), il-Kummissjoni 
tiddeċiedi dwar, u l-Bord u l-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni tal-Istati 
Membri parteċipanti jeżerċitaw is-setgħat

L-Istati Membri għandhom jiżguraw, li l-
awtoritajiet tar-riżoluzzjoni, meta 
japplikaw l-għodda ta’ rikapitalizzazzjoni 
interna, jeżerċitaw is-setgħat tat-tniżżil fil-
valur jew ta’ konverżjoni f’konformità 
mar-rekwiżiti speċifikati fl-Artikolu 43 
tad-"Direttiva li tistabbilixxi qafas għall-
irkupru u r-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet
ta’ kreditu u ditti ta’ investiment" 
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ta’ tniżżil fil-valur u ta’ konverżjoni fuq 
pretensjonijiet billi jsegwu bir-rivers il-
klassifikazzjoni ta’ prijorità għall-
klassifikazzjoni li ġejja għall-proċeduri 
normali ta’ insolvenza:

(BRRD).

Or. de

Emenda 474
Burkhard Balz

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta japplikaw l-għodda ta’
rikapitalizzazzjoni interna għal istituzzjoni 
taħt riżoluzzjoni, u mingħajr preġudizzju 
għall-obbligazzjonijiet esklużi mill-għodda 
tar-rikapitalizzazzjoni interna skont l-
Artikolu 24(3), il-Kummissjoni tiddeċiedi 
dwar, u l-Bord u l-awtoritajiet nazzjonali 
ta’ riżoluzzjoni tal-Istati Membri 
parteċipanti jeżerċitaw is-setgħat ta’ tniżżil 
fil-valur u ta’ konverżjoni fuq 
pretensjonijiet billi jsegwu bir-rivers il-
klassifikazzjoni ta’ prijorità għall-
klassifikazzjoni li ġejja għall-proċeduri 
normali ta’ insolvenza:

Meta japplikaw l-għodda ta’
rikapitalizzazzjoni interna għal istituzzjoni 
taħt riżoluzzjoni, u mingħajr preġudizzju 
għall-obbligazzjonijiet esklużi mill-għodda 
tar-rikapitalizzazzjoni interna skont l-
Artikolu 24(3), il-Bord u l-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni tal-Istati 
Membri parteċipanti jeżerċitaw is-setgħat 
ta’ tniżżil fil-valur u ta’ konverżjoni skont 
l-Artikolu 43 tad-Direttiva [ ] li 
tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-
riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u 
ditti tal-investiment:

Or. en

Emenda 475
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta japplikaw l-għodda ta’
rikapitalizzazzjoni interna għal istituzzjoni 

Meta japplikaw l-għodda ta’
rikapitalizzazzjoni interna għal istituzzjoni 
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taħt riżoluzzjoni, u mingħajr preġudizzju 
għall-obbligazzjonijiet esklużi mill-għodda 
tar-rikapitalizzazzjoni interna skont l-
Artikolu 24(3), il-Kummissjoni tiddeċiedi 
dwar, u l-Bord u l-awtoritajiet nazzjonali 
ta’ riżoluzzjoni tal-Istati Membri 
parteċipanti jeżerċitaw is-setgħat ta’ tniżżil 
fil-valur u ta’ konverżjoni fuq 
pretensjonijiet billi jsegwu bir-rivers il-
klassifikazzjoni ta’ prijorità għall-
klassifikazzjoni li ġejja għall-proċeduri 
normali ta’ insolvenza:

taħt riżoluzzjoni, u mingħajr preġudizzju 
għall-obbligazzjonijiet esklużi mill-għodda 
tar-rikapitalizzazzjoni interna skont l-
Artikolu 24(3), il-Bord u l-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni tal-Istati 
Membri parteċipanti jeżerċitaw is-setgħat 
ta’ tniżżil fil-valur u ta’ konverżjoni skont 
id-Direttiva dwar Irkupru u Riżoluzzjoni 
tal-Banek [ ]:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ordni ta’ prijorità tat-talbiet hija stabbilita fil-BRRD u għaldaqstant ir-replikazzjoni tat-test 
tal-BRRD f’dan l-Artikolu mhijiex neċessarja. 

Emenda 476
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta japplikaw l-għodda ta’
rikapitalizzazzjoni interna għal istituzzjoni 
taħt riżoluzzjoni, u mingħajr preġudizzju 
għall-obbligazzjonijiet esklużi mill-
għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna 
skont l-Artikolu 24(3), il-Kummissjoni 
tiddeċiedi dwar, u l-Bord u l-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni tal-Istati 
Membri parteċipanti jeżerċitaw is-setgħat 
ta’ tniżżil fil-valur u ta’ konverżjoni fuq 
pretensjonijiet billi jsegwu bir-rivers il-
klassifikazzjoni ta’ prijorità għall-
klassifikazzjoni li ġejja għall-proċeduri 
normali ta’ insolvenza:

Meta japplikaw l-għodda ta’
rikapitalizzazzjoni interna għal istituzzjoni 
taħt riżoluzzjoni, il-Bord u l-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni tal-Istati 
Membri parteċipanti jeżerċitaw is-setgħat 
ta’ tniżżil fil-valur u ta’ konverżjoni fuq 
pretensjonijiet billi jsegwu l-ordni 
stabbilita fid-Direttiva (BRRD).

Or. en
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Emenda 477
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta japplikaw l-għodda ta’
rikapitalizzazzjoni interna għal istituzzjoni 
taħt riżoluzzjoni, u mingħajr preġudizzju 
għall-obbligazzjonijiet esklużi mill-għodda 
tar-rikapitalizzazzjoni interna skont l-
Artikolu 24(3), il-Kummissjoni tiddeċiedi
dwar, u l-Bord u l-awtoritajiet nazzjonali 
ta’ riżoluzzjoni tal-Istati Membri 
parteċipanti jeżerċitaw is-setgħat ta’ tniżżil 
fil-valur u ta’ konverżjoni fuq 
pretensjonijiet billi jsegwu bir-rivers il-
klassifikazzjoni ta’ prijorità għall-
klassifikazzjoni li ġejja għall-proċeduri 
normali ta’ insolvenza:

Meta japplikaw l-għodda ta’
rikapitalizzazzjoni interna għal istituzzjoni 
taħt riżoluzzjoni, u mingħajr preġudizzju 
għall-obbligazzjonijiet esklużi mill-għodda 
tar-rikapitalizzazzjoni interna skont l-
Artikolu 24(3), l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti għandhom jiddeċiedu dwar, u 
l-Bord u l-awtoritajiet nazzjonali ta’
riżoluzzjoni tal-Istati Membri parteċipanti 
jeżerċitaw is-setgħat ta’ tniżżil fil-valur u 
ta’ konverżjoni skont l-Artikolu 43 tad-
Direttiva dwar Irkupru u Riżoluzzjoni tal-
Banek:

Or. en

Emenda 478
Elisa Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta japplikaw l-għodda ta’
rikapitalizzazzjoni interna għal istituzzjoni 
taħt riżoluzzjoni, u mingħajr preġudizzju 
għall-obbligazzjonijiet esklużi mill-għodda 
tar-rikapitalizzazzjoni interna skont l-
Artikolu 24(3), il-Kummissjoni tiddeċiedi
dwar, u l-Bord u l-awtoritajiet nazzjonali 
ta’ riżoluzzjoni tal-Istati Membri 
parteċipanti jeżerċitaw is-setgħat ta’ tniżżil 
fil-valur u ta’ konverżjoni fuq 

Meta japplikaw l-għodda ta’
rikapitalizzazzjoni interna għal istituzzjoni 
taħt riżoluzzjoni, u mingħajr preġudizzju 
għall-obbligazzjonijiet esklużi mill-għodda 
tar-rikapitalizzazzjoni interna skont l-
Artikolu 24(3), il-Kummissjoni u l-Bord 
jiddeċiedu dwar, u l-Bord u l-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni tal-Istati 
Membri parteċipanti jeżerċitaw is-setgħat 
ta’ tniżżil fil-valur u ta’ konverżjoni fuq 
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pretensjonijiet billi jsegwu bir-rivers il-
klassifikazzjoni ta’ prijorità għall-
klassifikazzjoni li ġejja għall-proċeduri 
normali ta’ insolvenza:

pretensjonijiet billi jsegwu bir-rivers il-
klassifikazzjoni ta’ prijorità għall-
klassifikazzjoni li ġejja għall-proċeduri 
normali ta’ insolvenza:

Or. en

Emenda 479
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta japplikaw l-għodda ta’
rikapitalizzazzjoni interna għal istituzzjoni 
taħt riżoluzzjoni, u mingħajr preġudizzju 
għall-obbligazzjonijiet esklużi mill-għodda 
tar-rikapitalizzazzjoni interna skont l-
Artikolu 24(3), il-Kummissjoni tiddeċiedi 
dwar, u l-Bord u l-awtoritajiet nazzjonali 
ta’ riżoluzzjoni tal-Istati Membri 
parteċipanti jeżerċitaw is-setgħat ta’ tniżżil 
fil-valur u ta’ konverżjoni fuq 
pretensjonijiet billi jsegwu bir-rivers il-
klassifikazzjoni ta’ prijorità għall-
klassifikazzjoni li ġejja għall-proċeduri 
normali ta’ insolvenza:

Meta japplikaw l-għodda ta’
rikapitalizzazzjoni interna għal istituzzjoni 
taħt riżoluzzjoni, u mingħajr preġudizzju 
għall-obbligazzjonijiet esklużi mill-għodda 
tar-rikapitalizzazzjoni interna skont l-
Artikolu 24(3), il-Kummissjoni, abbażi ta’
abbozz ta’ deċiżjoni ppreparat mill-Bord,
tiddeċiedi dwar, u l-Bord u l-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni tal-Istati 
Membri parteċipanti jeżerċitaw is-setgħat 
ta’ tniżżil fil-valur u ta’ konverżjoni fuq 
pretensjonijiet billi jsegwu bir-rivers il-
klassifikazzjoni ta’ prijorità għall-
klassifikazzjoni li ġejja għall-proċeduri 
normali ta’ insolvenza.

Or. en

Emenda 480
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) pretensjonijiet marbuta ma’ depożiti 
eliġibbli u pretensjonijiet minn skemi ta’

imħassar
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garanzija tad-depożiti;

Or. en

Emenda 481
Burkhard Balz

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) pretensjonijiet marbuta ma’ depożiti 
eliġibbli u pretensjonijiet minn skemi ta’
garanzija tad-depożiti;

imħassar

Or. en

Emenda 482
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) pretensjonijiet marbuta ma’ depożiti 
eliġibbli u pretensjonijiet minn skemi ta’
garanzija tad-depożiti;

imħassar

Or. de

Emenda 483
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) pretensjonijiet marbuta ma’ depożiti 
eliġibbli u pretensjonijiet minn skemi ta’
garanzija tad-depożiti;

imħassar

Or. en

Emenda 484
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) pretensjonijiet marbuta ma’ depożiti
eliġibbli u pretensjonijiet minn skemi ta’
garanzija tad-depożiti;

imħassar

Or. en

Emenda 485
Nuno Melo

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) pretensjonijiet marbuta ma’ depożiti 
eliġibbli u pretensjonijiet minn skemi ta’
garanzija tad-depożiti;

(a) depożiti eliġibbli, minbarra d-depożiti 
esklużi skont it-termini tal-Artikolu 12(d)
u (da);

Or. pt

Emenda 486
Astrid Lulling
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) pretensjonijiet marbuta ma’ depożiti 
eliġibbli u pretensjonijiet minn skemi ta’
garanzija tad-depożiti;

(a) pretensjonijiet marbuta ma’ depożiti 
eliġibbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skemi ta’ garanzija ta’ depożitu (DGS) m’għandhomx jiġu inklużi fil-finanzjament tar-
riżoluzzjoni.

Emenda 487
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) pretensjonijiet mhux preferenzjali 
mhux garantiti;

imħassar

Or. en

Emenda 488
Burkhard Balz

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) pretensjonijiet mhux preferenzjali 
mhux garantiti;

imħassar

Or. en
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Emenda 489
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) pretensjonijiet mhux preferenzjali 
mhux garantiti;

imħassar

Or. de

Emenda 490
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) pretensjonijiet mhux preferenzjali 
mhux garantiti;

imħassar

Or. en

Emenda 491
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) pretensjonijiet mhux preferenzjali 
mhux garantiti;

imħassar

Or. en
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Emenda 492
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) pretensjonijiet subordinati apparti 
dawk imsemmijin fil-punti minn (d) sa (f);

imħassar

Or. en

Emenda 493
Burkhard Balz

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) pretensjonijiet subordinati apparti 
dawk imsemmijin fil-punti minn (d) sa (f);

imħassar

Or. en

Emenda 494
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) pretensjonijiet subordinati apparti 
dawk imsemmijin fil-punti minn (d) sa (f);

imħassar

Or. de
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Emenda 495
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) pretensjonijiet subordinati apparti 
dawk imsemmijin fil-punti minn (d) sa (f);

imħassar

Or. en

Emenda 496
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) pretensjonijiet subordinati apparti 
dawk imsemmijin fil-punti minn (d) sa (f);

imħassar

Or. en

Emenda 497
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) pretensjonijiet minn diretturi u 
uffiċjali eżekuttivi superjuri;

imħassar

Or. en
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Emenda 498
Burkhard Balz

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) pretensjonijiet minn diretturi u 
uffiċjali eżekuttivi superjuri;

imħassar

Or. en

Emenda 499
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) pretensjonijiet minn diretturi u 
uffiċjali eżekuttivi superjuri;

imħassar

Or. de

Emenda 500
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) pretensjonijiet minn diretturi u 
uffiċjali eżekuttivi superjuri;

imħassar

Or. en
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Emenda 501
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) pretensjonijiet minn diretturi u 
uffiċjali eżekuttivi superjuri;

imħassar

Or. en

Emenda 502
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) pretensjonijiet marbuta ma’ strumenti 
tal-Grad 1 u l-Grad 2;

imħassar

Or. en

Emenda 503
Burkhard Balz

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) pretensjonijiet marbuta ma’ strumenti 
tal-Grad 1 u l-Grad 2;

imħassar

Or. en
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Emenda 504
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) pretensjonijiet marbuta ma’ strumenti 
tal-Grad 1 u l-Grad 2;

imħassar

Or. de

Emenda 505
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) pretensjonijiet marbuta ma’ strumenti 
tal-Grad 1 u l-Grad 2;

imħassar

Or. en

Emenda 506
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) pretensjonijiet marbuta ma’ strumenti 
tal-Grad 1 u l-Grad 2;

imħassar

Or. en
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Emenda 507
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) pretensjonijiet marbuta ma’ strumenti 
tal-ekwità komuni tal-Grad 1;

imħassar

Or. en

Emenda 508
Burkhard Balz

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) pretensjonijiet marbuta ma’ strumenti 
tal-ekwità komuni tal-Grad 1;

imħassar

Or. en

Emenda 509
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) pretensjonijiet marbuta ma’ strumenti 
tal-ekwità komuni tal-Grad 1;

imħassar

Or. de
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Emenda 510
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) pretensjonijiet marbuta ma’ strumenti 
tal-ekwità komuni tal-Grad 1;

imħassar

Or. en

Emenda 511
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) pretensjonijiet marbuta ma’ strumenti 
tal-ekwità komuni tal-Grad 1;

imħassar

Or. en

Emenda 512
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

jibdew minn punt (f) u jispiċċaw bil-
punt (a).

imħassar

Or. en
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Emenda 513
Burkhard Balz

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

jibdew minn punt (f) u jispiċċaw bil-
punt (a).

imħassar

Or. en

Emenda 514
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

jibdew minn punt (f) u jispiċċaw bil-
punt (a).

imħassar

Or. en

Emenda 515
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

jibdew minn punt (f) u jispiċċaw bil-
punt (a).

imħassar

Or. en
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Emenda 516
Elisa Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-BĊE jew awtorità nazzjonali ta’
riżoluzzjoni jivvalutaw li l-kundizzjonijiet
msemmija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 2 
huma ssodisfati fir-rigward ta’ entità 
msemmija fl-Artikolu 2, huma 
jikkommunikaw dik il-valutazzjoni 
mingħajr dewmien lill-Kummissjoni u lill-
Bord.

1. Meta awtorità nazzjonali kompetenti, 
inkluż il-BĊE jivvalutaw li l-
kundizzjonijiet imsemmija fil-punti (a) u
(b) tal-paragrafu 2 huma ssodisfati fir-
rigward ta’ entità msemmija fl-Artikolu 2, 
huma jikkommunikaw dik il-valutazzjoni 
mingħajr dewmien lill-Kummissjoni u lill-
Bord.

Il-komunikazzjoni msemmija fis-
subparagrafu preċedenti tista’ sseħħ wara 
talba ta’ valutazzjoni mill-Bord jew minn 
awtorità nazzjonali ta’ riżoluzzjoni, jekk 
waħda minnhom tqis li hemm raġuni 
għalxiex istituzzjoni qed tfalli jew aktarx 
li tfalli.
Il-komunikazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu għandha sseħħ wara 
konsultazzjoni mal-Bord u mal-awtorità 
ta’ riżoluzzjoni nazzjonali. 

Or. en

Emenda 517
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-BĊE jew awtorità nazzjonali ta’
riżoluzzjoni jivvalutaw li l-kundizzjonijiet
msemmija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 2 
huma ssodisfati fir-rigward ta’ entità 
msemmija fl-Artikolu 2, huma 
jikkommunikaw dik il-valutazzjoni

1. Meta l-BĊE jiddeċiedi b’inizjattiva 
tiegħu jew wara notifika minn awtorità 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni li l-
kundizzjonijiet imsemmija fil-punti (a) u
(b) tal-paragrafu 2 huma ssodisfati fir-
rigward ta’ entità msemmija fl-Artikolu 2,
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mingħajr dewmien lill-Kummissjoni u lill-
Bord.

għandu jinnotifika dik id-deċiżjoni
mingħajr dewmien lill-Kummissjoni u lill-
Bord.

Or. en

Emenda 518
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-BĊE jew awtorità nazzjonali ta’
riżoluzzjoni jivvalutaw li l-kundizzjonijiet
msemmija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 2 
huma ssodisfati fir-rigward ta’ entità 
msemmija fl-Artikolu 2, huma 
jikkommunikaw dik il-valutazzjoni 
mingħajr dewmien lill-Kummissjoni u lill-
Bord.

1. Meta l-BĊE jivvaluta li l-kundizzjonijiet
imsemmija fil-punti (a) u (b) tal-
paragrafu 2 huma ssodisfati fir-rigward ta’
entità msemmija fl-Artikolu 2, għandu 
jikkomunika dik il-valutazzjoni mingħajr 
dewmien lill-Bord.

Or. en

Emenda 519
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-BĊE jew awtorità nazzjonali ta’
riżoluzzjoni jivvalutaw li l-kundizzjonijiet
msemmija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 2 
huma ssodisfati fir-rigward ta’ entità 
msemmija fl-Artikolu 2, huma 
jikkommunikaw dik il-valutazzjoni 
mingħajr dewmien lill-Kummissjoni u lill-
Bord.

1. Meta l-BĊE jivvaluta li l-kundizzjonijiet
imsemmija fil-punti (a) u (b) tal-
paragrafu 2 huma ssodisfati fir-rigward ta’
entità msemmija fl-Artikolu 2, huwa 
jikkomunika dik il-valutazzjoni mingħajr 
dewmien lill-Kummissjoni u lill-Bord.

Or. en
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Emenda 520
Marianne Thyssen

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-BĊE jew awtorità nazzjonali ta’
riżoluzzjoni jivvalutaw li l-kundizzjonijiet
msemmija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 2 
huma ssodisfati fir-rigward ta’ entità 
msemmija fl-Artikolu 2, huma 
jikkommunikaw dik il-valutazzjoni 
mingħajr dewmien lill-Kummissjoni u lill-
Bord.

1. Meta l-BĊE jew awtorità nazzjonali
kompetenti, kif definit fl-[Artikolu 2(20) 
BRRD] jivvalutaw li l-kundizzjonijiet
imsemmija fil-punti (a) u (b) tal-
paragrafu 2 huma ssodisfati fir-rigward ta’
entità msemmija fl-Artikolu 2, huma 
jikkommunikaw dik il-valutazzjoni 
mingħajr dewmien lill-Kummissjoni u lill-
Bord.

Or. nl

Emenda 521
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-BĊE jew awtorità nazzjonali ta’
riżoluzzjoni jivvalutaw li l-kundizzjonijiet
msemmija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 2 
huma ssodisfati fir-rigward ta’ entità 
msemmija fl-Artikolu 2, huma 
jikkommunikaw dik il-valutazzjoni 
mingħajr dewmien lill-Kummissjoni u lill-
Bord.

1. Meta l-BĊE jew awtorità nazzjonali ta’
riżoluzzjoni, wara li jkunu talbu opinjoni 
mill-BĊE, jivvalutaw li l-kundizzjonijiet
imsemmija fil-punti (a) u (b) tal-
paragrafu 2 huma sodisfatti fir-rigward ta’
entità msemmija fl-Artikolu 2, huma 
jikkommunikaw dik il-valutazzjoni 
mingħajr dewmien lill-Kummissjoni u lill-
Bord.

Or. en
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Emenda 522
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-BĊE jew awtorità nazzjonali ta’
riżoluzzjoni jivvalutaw li l-kundizzjonijiet
msemmija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 2 
huma ssodisfati fir-rigward ta’ entità 
msemmija fl-Artikolu 2, huma 
jikkommunikaw dik il-valutazzjoni 
mingħajr dewmien lill-Kummissjoni u lill-
Bord.

1. Meta l-BĊE jew awtorità nazzjonali ta’
riżoluzzjoni, wara konsultazzjoni mal-
BĊE, jivvalutaw li l-kundizzjonijiet
imsemmija fil-punti (a) u (b) tal-
paragrafu 2 huma ssodisfati fir-rigward ta’
entità msemmija fl-Artikolu 2, huma 
jikkommunikaw dik il-valutazzjoni 
mingħajr dewmien lill-Kummissjoni u lill-
Bord.

Or. en

Emenda 523
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Bord għandu jipprepara u jieħu d-
deċiżjonijiet kollha tiegħu relatati mal-
proċedura ta’ riżoluzzjoni fis-sessjoni 
eżekuttiva tiegħu skont l-Artikolu 50.

Or. en

Emenda 524
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mal-wasla ta’ komunikazzjoni skont il-
paragrafu 1 jew b’inizjattiva tiegħu stess, 
il-Bord għandu jwettaq valutazzjoni ta’
jekk il-kundizzjonijiet li ġejjin humiex 
sodisfatti:

2. Il-BĊE għandu jwettaq valutazzjoni ta’
jekk il-kundizzjonijiet li ġejjin humiex 
sodisfatti:

Or. en

Emenda 525
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mal-wasla ta’ komunikazzjoni skont il-
paragrafu 1 jew b’inizjattiva tiegħu stess, 
il-Bord għandu jwettaq valutazzjoni ta’
jekk il-kundizzjonijiet li ġejjin humiex 
sodisfatti:

2. Il-Bord jew il-Kummissjoni jistgħu 
jitolbu wkoll valutazzjoni minn awtorità 
ta’ riżoluzzjoni nazzjonali jew il-BĊE.
Mal-wasla ta’ notifika skont il-paragrafu 1, 
il-Bord għandu jwettaq valutazzjoni biex 
jivverifika jekk il-kundizzjonijiet li ġejjin 
humiex sodisfatti:

Or. en

Emenda 526
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mal-wasla ta’ komunikazzjoni skont il-
paragrafu 1 jew b’inizjattiva tiegħu stess,
il-Bord għandu jwettaq valutazzjoni ta’
jekk il-kundizzjonijiet li ġejjin humiex 
sodisfatti:

2. Mal-wasla ta’ komunikazzjoni skont il-
paragrafu 1, matul is-sessjoni eżekuttiva
tiegħu il-Bord għandu jwettaq valutazzjoni 
ta’ jekk il-kundizzjonijiet li ġejjin humiex 
sodisfatti:



AM\1007249MT.doc 55/166 PE521.793v01-00

MT

Or. en

Emenda 527
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-entità qed tfalli jew x’aktarx li tfalli; (a) l-entità qed tfalli jew x’aktarx li tfalli, 
b’mod partikolari minħabba nuqqas ta’
fondi jew likwidità proprja;

Or. en

Emenda 528
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) filwaqt li jikkonsidra ż-żmien u 
ċirkustanzi rilevanti oħra, ma hemmx 
prospett raġonevoli li xi settur privat 
alternattiv jew azzjoni ta’ superviżjoni
(inklużi miżuri ta’ intervent bikri jew 
tnaqqis fil-valur jew konverżjoni tal-
istrumenti kapitali skont l-Artikolu 14), 
meħuda fir-rigward tal-entità, jistgħu 
jimpedixxu l-falliment f’qafas ta’ żmien 
raġonevoli;

(b) filwaqt li jikkonsidra ż-żmien u 
ċirkustanzi rilevanti oħra, ma hemmx 
prospett raġonevoli li xi settur privat 
alternattiv, inklużi miżuri ta’ skemi ta’
garanzija tad-depożiti jew sistemi ta’
sigurtà istituzzjonali, jew azzjoni ta’
superviżjoni (inklużi miżuri ta’ intervent 
bikri jew tnaqqis fil-valur jew konverżjoni 
tal-istrumenti kapitali skont l-Artikolu 14), 
meħuda fir-rigward tal-entità, jistgħu 
jimpedixxu l-falliment f’qafas ta’ żmien 
raġonevoli, għajr permezz ta’ miżura fejn 
l-entità titqiegħed taħt riżoluzzjoni 
permezz tal-awtoritajiet tar-riżoluzzjoni;

Or. de



PE521.793v01-00 56/166 AM\1007249MT.doc

MT

Emenda 529
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) filwaqt li jikkonsidra ż-żmien u 
ċirkustanzi rilevanti oħra, ma hemmx 
prospett raġonevoli li xi settur privat 
alternattiv jew azzjoni ta’ superviżjoni
(inklużi miżuri ta’ intervent bikri jew 
tnaqqis fil-valur jew konverżjoni tal-
istrumenti kapitali skont l-Artikolu 14), 
meħuda fir-rigward tal-entità, jistgħu 
jimpedixxu l-falliment f’qafas ta’ żmien 
raġonevoli;

(b) filwaqt li jikkonsidra ż-żmien u 
ċirkustanzi rilevanti oħra, ma hemmx 
prospett raġonevoli li xi settur privat 
alternattiv (inklużi miżuri mill-Iskemi ta’
Garanzija ta’ Depożitu jew l-IPS) jew
azzjoni ta’ superviżjoni (inklużi miżuri ta’
intervent bikri jew tnaqqis fil-valur jew 
konverżjoni tal-istrumenti kapitali skont l-
Artikolu 14), meħuda fir-rigward tal-entità, 
jistgħu jimpedixxu l-falliment f’qafas ta’
żmien raġonevoli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett espliċitu ta’ DGS u IPS bħala azzjoni alternattiva tas-settur privat jirrifletti l-Art 
27(1)(b) tal-verżjoni BRRD li ġiet approvata b’votazzjoni fl-ECON. Dawn il-mekkaniżmi ta’
solidarjetà urew li huma effettivi f’xi Stati Membri u għaldaqstant għandhom jingħataw il-
possibbiltà li jiġu rikonoxxuti qabel ma jittieħdu l-azzjonijiet taħt l-SRM. 

Emenda 530
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) filwaqt li jikkonsidra ż-żmien u 
ċirkustanzi rilevanti oħra, ma hemmx 
prospett raġonevoli li xi settur privat 
alternattiv jew azzjoni ta’ superviżjoni
(inklużi miżuri ta’ intervent bikri jew 
tnaqqis fil-valur jew konverżjoni tal-
istrumenti kapitali skont l-Artikolu 14), 
meħuda fir-rigward tal-entità, jistgħu 

(b) filwaqt li jikkonsidra ż-żmien u 
ċirkustanzi rilevanti oħra, ma hemmx 
prospett raġonevoli li xi settur privat 
alternattiv (inklużi miżuri mill-Iskemi ta’
Garanzija ta’ Depożitu jew l-IPS) jew
azzjoni ta’ superviżjoni (inklużi miżuri ta’
intervent bikri jew tnaqqis fil-valur jew 
konverżjoni tal-istrumenti kapitali skont l-
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jimpedixxu l-falliment f’qafas ta’ żmien 
raġonevoli;

Artikolu 14), meħuda fir-rigward tal-entità, 
jistgħu jimpedixxu l-falliment f’qafas ta’
żmien raġonevoli;

Or. en

Emenda 531
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) filwaqt li jikkonsidra ż-żmien u 
ċirkustanzi rilevanti oħra, ma hemmx 
prospett raġonevoli li xi settur privat 
alternattiv jew azzjoni ta’ superviżjoni
(inklużi miżuri ta’ intervent bikri jew 
tnaqqis fil-valur jew konverżjoni tal-
istrumenti kapitali skont l-Artikolu 14), 
meħuda fir-rigward tal-entità, jistgħu 
jimpedixxu l-falliment f’qafas ta’ żmien 
raġonevoli;

(b) filwaqt li jikkonsidra ż-żmien u 
ċirkustanzi rilevanti oħra, ma hemmx 
prospett raġonevoli li skema ta’
Protezzjoni Istituzzjonali, xi settur privat 
alternattiv jew azzjoni ta’ superviżjoni
(inklużi miżuri ta’ intervent bikri jew 
tnaqqis fil-valur jew konverżjoni tal-
istrumenti kapitali skont l-Artikolu 14), 
meħuda fir-rigward tal-entità, jistgħu 
jimpedixxu l-falliment f’qafas ta’ żmien 
raġonevoli;

Or. en

Emenda 532
Marianne Thyssen

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta l-Bord iwettaq valutazzjoni bħal 
din fuq inizjattiva tiegħu stess, il-
konformità mal-kundizzjonijiet 
imsemmija fil-punti (a) u (b) tal-
paragrafu 2 fir-rigward ta’ entità 
msemmija fl-Artikolu 2 għandha tiġi 
evalwata b’konsultazzjoni u kooperazzjoni 
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mill-qrib mal-BĊE jew mal-awtorità 
nazzjonali kompetenti.   

Or. nl

Emenda 533
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. [...] imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Stabbilit fil-BRRD.

Emenda 534
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) hija meħtieġa għajnuna finanzjarja 
pubblika straordinarja ħlief meta, sabiex 
jiġi rimedjat tfixkil fl-ekonomija ta’ Stat 
Membru u l-preżervazzjoni tal-istabbiltà 
finanzjarja, li l-għajnuna finanzjarja 
pubblika straordinarja tieħu xi waħda minn 
dawn l-għamliet:

(d) hija meħtieġa għajnuna finanzjarja 
pubblika ħlief meta, sabiex jiġi rimedjat 
tfixkil fl-ekonomija ta’ Stat Membru u l-
preżervazzjoni tal-istabbiltà finanzjarja, li 
l-għajnuna finanzjarja pubblika 
straordinarja tieħu xi waħda minn dawn l-
għamliet:

Or. en
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Emenda 535
Peter Simon

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – sotto-paragrafu 1 – punt d – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) injezzjoni ta’ fondi proprji jew ix-xiri 
ta’ strumenti ta’ kapital bi prezzijiet u 
termini li ma jagħtux vantaġġ lill-entità 
fejn la ċ-ċirkustanzi stipulati fil-punti (a), 
(b) u (c) tal-paragrafu 2 u lanqas iċ-
ċirkustanzi stipulati fl-Artikolu 14 ma 
jkunu jeżistu fiż-żmiem li tingħata l-
għajnuna pubblika.

imħassar

Or. de

Emenda 536
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għall-finijiet tal-punt (c) tal-paragrafu 2, 
azzjoni ta’ riżoluzzjoni għandha tiġi trattata 
bħala fl-interess pubbliku jekk tilħaq u hija 
proporzjonata ma’ objettiv wieħed jew 
aktar tar-riżoluzzjoni kif speċifikat fl-
Artikolu 12 u l-istralċ ta’ entità skont 
proċedimenti normal ta’ insolvenza ma 
jilħqux dawn l-objettivi tar-riżoluzzjoni 
sal-istess punt.

4. Għall-finijiet tal-punt (c) tal-paragrafu 2, 
azzjoni ta’ riżoluzzjoni għandha tiġi trattata 
bħala fl-interess pubbliku jekk tilħaq u hija 
proporzjonata ma’ objettiv wieħed jew 
aktar tar-riżoluzzjoni kif speċifikat fl-
Artikolu 12 u l-istralċ ta’ entità skont 
proċedimenti normali ta’ insolvenza ma 
jilħqux dawn l-objettivi tar-riżoluzzjoni 
sal-istess punt. L-għodod ta’ riżoluzzjoni 
għandhom għalhekk jiġu applikati biss 
għal istituzzjonijiet sistemikament 
importanti meta jkun neċessarju biex 
jintlaħaq l-objettiv tal-istabbiltà 
finanzjarja ġenerali.

Or. en
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Emenda 537
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

(a) ir-rakkomandazzjoni li l-entità 
tqiegħed taħt riżoluzzjoni;
(b) il-qafas tal-għodod ta’ riżoluzzjoni 
msemmija fl-Artikolu 19(3);
(c) il-qafas tal-użu tal-Fond biex jappoġġa 
l-azzjoni ta’ riżoluzzjoni skont l-
Artikolu 71.

Or. en

Emenda 538
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Jekk jintlaħqu l-kundizzjonijiet kollha 
stabbiliti fil-paragrafu 2, il-Bord iqiegħed
l-entità taħt riżoluzzjoni. Il-Bord għandu 
jistabbilixxi tal-inqas dan li ġej:

Or. en
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Emenda 539
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 540
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Jekk jintlaħqu l-kundizzjonijiet kollha 
stabbiliti fil-paragrafu 2, il-Bord jipproponi
lill-Kummissjoni abbozz ta’ deċiżjoni li l-
entità titqiegħed taħt riżoluzzjoni. L-
abbozz ta’ deċiżjoni jinkludi tal-inqas dan 
li ġej:

Or. en

Emenda 541
Marianne Thyssen

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

kollha stabbiliti fil-paragrafu 2, il-Bord 
jirrakkomanda lill-Kummissjoni li l-entità 
titqiegħed taħt riżoluzzjoni. Ir-
rakkomandazzjoni għandha tinkludi tal-
inqas dan li ġej:

Or. nl

Emenda 542
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Azzjonijiet ta’ riżoluzzjoni għandhom ikunu veloċi u sempliċi kemm jista’ jkun possibbli.

Emenda 543
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ir-rakkomandazzjoni li l-entità 
tqiegħed taħt riżoluzzjoni;

imħassar

Or. en
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Emenda 544
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-qafas tal-użu tal-Fond biex jappoġġa 
l-azzjoni ta’ riżoluzzjoni skont l-
Artikolu 71.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-Fond ma jaqax taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-mandat bl-inqas spejjeż. 

Emenda 545
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Wara li tqis l-urġenza taċ-ċirkustanzi 
tal-każ, il-Kummissjoni tiddeċiedi, 
b’inizjattiva tagħha stess jew billi tqis, 
jekk ikun hemm, il-komunikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 jew ir-
rakkomandazzjoni tal-Bord imsemmija 
fil-paragrafu 5, jekk tpoġġix jew le lill-
entità taħt riżoluzzjoni u dwar il-qafas tal-
għodod ta’ riżoluzzjoni li għandhom jiġu 
applikati fir-rigward tal-entità konċernata 
u tal-użu tal-Fond biex jappoġġa l-azzjoni 
ta’ riżoluzzjoni. Il-Kummissjoni, 
b’inizjattiva tagħha stess, tista’ tiddeċiedi 
li tpoġġi entità taħt riżoluzzjoni jekk 
jintlaħqu l-kundizzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 2.

imħassar

Or. en
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Emenda 546
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Wara li tqis l-urġenza taċ-ċirkustanzi 
tal-każ, il-Kummissjoni tiddeċiedi, 
b’inizjattiva tagħha stess jew billi tqis, 
jekk ikun hemm, il-komunikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 jew ir-
rakkomandazzjoni tal-Bord imsemmija 
fil-paragrafu 5, jekk tpoġġix jew le lill-
entità taħt riżoluzzjoni u dwar il-qafas tal-
għodod ta’ riżoluzzjoni li għandhom jiġu 
applikati fir-rigward tal-entità konċernata 
u tal-użu tal-Fond biex jappoġġa l-azzjoni 
ta’ riżoluzzjoni. Il-Kummissjoni, 
b’inizjattiva tagħha stess, tista’ tiddeċiedi 
li tpoġġi entità taħt riżoluzzjoni jekk 
jintlaħqu l-kundizzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 2.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex ċar taħt liema ċirkostanzi ta’ urġenza l-Kummissjoni tista’ tieħu dawn il-passi, u 
lanqas ma huwa ċar jekk huwiex xieraq li din is-setgħa tingħata lill-Kummissjoni. 

Emenda 547
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Wara li tqis l-urġenza taċ-ċirkustanzi 
tal-każ, il-Kummissjoni tiddeċiedi, 
b’inizjattiva tagħha stess jew billi tqis, 

imħassar
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jekk ikun hemm, il-komunikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 jew ir-
rakkomandazzjoni tal-Bord imsemmija 
fil-paragrafu 5, jekk tpoġġix jew le lill-
entità taħt riżoluzzjoni u dwar il-qafas tal-
għodod ta’ riżoluzzjoni li għandhom jiġu 
applikati fir-rigward tal-entità konċernata 
u tal-użu tal-Fond biex jappoġġa l-azzjoni 
ta’ riżoluzzjoni. Il-Kummissjoni, 
b’inizjattiva tagħha stess, tista’ tiddeċiedi 
li tpoġġi entità taħt riżoluzzjoni jekk 
jintlaħqu l-kundizzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 2.

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

Or. de

Emenda 548
Burkhard Balz

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Wara li tqis l-urġenza taċ-ċirkustanzi 
tal-każ, il-Kummissjoni tiddeċiedi, 
b’inizjattiva tagħha stess jew billi tqis, 
jekk ikun hemm, il-komunikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 jew ir-
rakkomandazzjoni tal-Bord imsemmija 
fil-paragrafu 5, jekk tpoġġix jew le lill-
entità taħt riżoluzzjoni u dwar il-qafas tal-
għodod ta’ riżoluzzjoni li għandhom jiġu 
applikati fir-rigward tal-entità konċernata 
u tal-użu tal-Fond biex jappoġġa l-azzjoni 
ta’ riżoluzzjoni. Il-Kummissjoni, 
b’inizjattiva tagħha stess, tista’ tiddeċiedi 
li tpoġġi entità taħt riżoluzzjoni jekk 
jintlaħqu l-kundizzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 2.

imħassar

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni m’għandhiex ikollha rwol ta’ tmexxija fil-proċedura ta’ riżoluzzjoni u 
m’għandha tieħu l-ebda deċiżjoni marbuta mar-riżoluzzjoni ta’ istituzzjoni tal-kreditu. 
Għaldaqstant, il-Kummissjoni m’għandhiex tiddeċiedi jew tpoġġi entità taħt riżoluzzjoni 
minħabba ksur tal-kompetenzi tagħha.

Emenda 549
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Wara li tqis l-urġenza taċ-ċirkustanzi tal-
każ, il-Kummissjoni tiddeċiedi, 
b’inizjattiva tagħha stess jew billi tqis, 
jekk ikun hemm, il-komunikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 jew ir-
rakkomandazzjoni tal-Bord imsemmija fil-
paragrafu 5, jekk tpoġġix jew le lill-entità 
taħt riżoluzzjoni u dwar il-qafas tal-għodod 
ta’ riżoluzzjoni li għandhom jiġu applikati 
fir-rigward tal-entità konċernata u tal-użu 
tal-Fond biex jappoġġa l-azzjoni ta’
riżoluzzjoni. Il-Kummissjoni, b’inizjattiva 
tagħha stess, tista’ tiddeċiedi li tpoġġi 
entità taħt riżoluzzjoni jekk jintlaħqu l-
kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2.

6. Jekk jintlaħqu l-kundizzjonijiet kollha 
stabbiliti fil-paragrafu 2 u wara li jqis l-
urġenza taċ-ċirkustanzi tal-każ, il-BĊE 
jiddeċiedi, b’inizjattiva tiegħu stess jew 
billi jqis, jekk ikun hemm, ir-
rakkomandazzjoni tal-Bord, jekk ipoġġix
jew le lill-entità taħt riżoluzzjoni.  Il-Bord 
jiddeċiedi dwar il-qafas tal-għodod ta’
riżoluzzjoni li għandhom jiġu applikati fir-
rigward tal-entità konċernata u tal-użu tal-
Fond biex jappoġġa l-azzjoni ta’
riżoluzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-pożizzjoni ECON dwar il-BRRD għandha tkun l-awtorità kompetenti (bħall-BĊE fl-
SSM) li tagħti bidu għar-riżoluzzjoni. 

Emenda 550
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Wara li tqis l-urġenza taċ-ċirkustanzi 
tal-każ, il-Kummissjoni tiddeċiedi, 
b’inizjattiva tagħha stess jew billi tqis, 
jekk ikun hemm, il-komunikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 jew ir-
rakkomandazzjoni tal-Bord imsemmija 
fil-paragrafu 5, jekk tpoġġix jew le lill-
entità taħt riżoluzzjoni u dwar il-qafas tal-
għodod ta’ riżoluzzjoni li għandhom jiġu 
applikati fir-rigward tal-entità konċernata u 
tal-użu tal-Fond biex jappoġġa l-azzjoni ta’
riżoluzzjoni. Il-Kummissjoni, b’inizjattiva 
tagħha stess, tista’ tiddeċiedi li tpoġġi 
entità taħt riżoluzzjoni jekk jintlaħqu l-
kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2.

6. Wara li tirċievi abbozz ta’ deċiżjoni 
mill-Bord, il-Kummissjoni tiddeċiedi li 
tadotta abbozz tad-deċiżjoni u dwar il-
qafas tal-għodod ta’ riżoluzzjoni li 
għandhom jiġu applikati fir-rigward tal-
entità konċernata u, fejn xieraq,  tal-użu 
tal-Fond biex jappoġġa l-azzjoni ta’
riżoluzzjoni. Il-Kummissjoni tista’ tistaqsi 
lill-Bord biex jirrevedi l-abbozz tad-
deċiżjoni tiegħu.

Or. en

Emenda 551
Marianne Thyssen

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Wara li tqis l-urġenza taċ-ċirkostanzi 
tal-każ, il-Kummissjoni tiddeċiedi, 
b’inizjattiva tagħha stess jew billi tqis,
jekk ikun hemm, il-komunikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 jew ir-
rakkomandazzjoni tal-Bord imsemmija 
fil-paragrafu 5, jekk tpoġġix jew le lill-
entità taħt riżoluzzjoni, u dwar il-qafas tal-
għodod ta’ riżoluzzjoni li għandhom jiġu 
applikati fir-rigward tal-entità konċernata
u tal-użu tal-Fond sabiex jappoġġa l-
azzjoni ta’ riżoluzzjoni. Il-Kummissjoni, 
b’inizjattiva tagħha stess, tista’ tiddeċiedi 
li tpoġġi entità taħt riżoluzzjoni jekk 
jintlaħqu l-kundizzjonijiet kollha 
msemmija fil-paragrafu 2.

6. Abbażi tar-rakkomandazzjoni tal-Bord 
imsemmija fil-paragrafu 5 u, meta 
applikabbli, billi tqis il-komunikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni
għandha tistabbilixxi jekk il-
kundizzjonijiet imsemmija fil-punt (c) tal-
paragrafu 2 ġewx issodisfati u għandha, 
fuq din il-bażi, tiddeċiedi jekk tpoġġix jew 
le lill-entità taħt riżoluzzjoni. Fir-rigward 
tal-kundizzjonijiet imsemmija fil-punti (a) 
u (b) tal-paragrafu 2, il-Kummissjoni 
għandha tipparteċipa fil-valutazzjoni 
tagħhom mill-Bord u, fejn applikabbli, 
mill-BĊE jew mill-awtorità nazzjonali 
kompetenti skont il-paragrafu 1. Abbażi 
tar-rakkomandazzjonijiet tal-Bord 
imsemmija fil-paragrafu 5, il-
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Kummissjoni għandha mbagħad 
tiddeċiedi dwar il-qafas tal-għodda ta’
riżoluzzjoni li se jiġi applikat fir-rigward 
tal-entità kkonċernata u dwar il-qafas tal-
użu tal-Fond għall-appoġġ tal-azzjoni ta’
riżoluzzjoni.

Jekk il-Kummissjoni bi ħsiebha tiċħad jew 
tadotta r-rakkomandazzjoni tal-Bord 
f’forma emendata, din għandha tirritorna 
r-rakkomandazzjoni lill-Bord, tindika r-
raġunijiet għaċ-ċaħda tagħha jew ir-
raġunijiet għall-emendi proposti tagħha, 
skont il-każ. Il-Kummissjoni tista’ tiffissa 
data ta’ skadenza għall-Bord sabiex 
jemenda r-rakkomandazzjoni oriġinali 
tiegħu fid-dawl tal-emendi proposti mill-
Kummissjoni u għal darba oħra 
jissottomettiha lill-Kummissjoni. 
Jekk, meta tiskadi d-data ta’ skadenza 
ffissata mill-Kummissjoni, il-Bord ma 
jkunx ressaq rakkomandazzjoni emendata 
jew ikun ressaq rakkomandazzjoni 
emendata li ma taqbilx mal-emendi 
proposti mill-Kummissjoni, il-
Kummissjoni tista’ tieħu d-deċiżjoni 
tagħha skont l-ewwel parti tal-paragrafu 6 
bl-emendi li tqis rilevanti, jew tiċħad ir-
rakkomandazzjoni. Ħlief f’sitwazzjonijiet 
urġenti debitament motivati, il-Bord 
għandu jkollu mill-inqas ħamest ijiem ta’
xogħol sabiex iqis l-emendi proposti mill-
Kummissjoni. 
Mal-wasla tal-komunikazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni tista’
tiffissa data ta’ skadenza għall-
preżentazzjoni ta’ rakkomandazzjoni mill-
Bord kif imsemmija fil-paragrafu 5. Jekk 
il-Bord ma jippreżentax 
rakkomandazzjoni fi żmien dan il-
perjodu, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi 
fuq inizjattiva tagħha stess skont l-ewwel 
parti tal-paragrafu 6.

Or. nl
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Emenda 552
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Wara li tqis l-urġenza taċ-ċirkustanzi 
tal-każ, il-Kummissjoni tiddeċiedi,
b’inizjattiva tagħha stess jew billi tqis, 
jekk ikun hemm, il-komunikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 jew ir-
rakkomandazzjoni tal-Bord imsemmija 
fil-paragrafu 5, jekk tpoġġix jew le lill-
entità taħt riżoluzzjoni u dwar il-qafas tal-
għodod ta’ riżoluzzjoni li għandhom jiġu 
applikati fir-rigward tal-entità konċernata u 
tal-użu tal-Fond biex jappoġġa l-azzjoni ta’
riżoluzzjoni. Il-Kummissjoni, b’inizjattiva
tagħha stess, tista’ tiddeċiedi li tpoġġi 
entità taħt riżoluzzjoni jekk jintlaħqu l-
kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2.

6. Il-Kummissjoni tiddeċiedi, skont ir-
rakkomandazzjoni sottomessa mill-Bord 
taħt il-paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu, jekk 
tpoġġix jew le lill-entità taħt riżoluzzjoni u 
dwar il-qafas tal-għodod ta’ riżoluzzjoni li 
għandhom jiġu applikati fir-rigward tal-
entità konċernata u tal-użu tal-Fond biex 
jappoġġa azzjoni ta’ riżoluzzjoni. Fejn il-
Kummissjoni jkollha l-intenzjoni li ma 
tapprovax ir-rakkomandazzjoni 
sottomessa mill-Bord jew li taddottaha
b’emendi, għandha tibgħat ir-
rakkomandazzjoni lura lill-Bord, u 
tispjega għalfejn hija m’għandhiex l-
intenzjoni li tapprovaha, jew, skont il-każ, 
fejn tispjega r-raġunijiet għall-emendi
tagħha. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi 
limitu ta’ skadenza sa meta l-Bord jista’
jemenda r-rakkomandazzjoni inizjali 
tiegħu abbażi tal-emendi proposti mill-
Kummissjoni u jerġa’ jissottomettihom 
mill-ġdid lill-Kummissjoni.  Minbarra 
f’każijiet ta’ emerġenza debitament 
ġustifikati, il-Bord għandu mill-inqas 
ikollu ħamest ijiem tax-xogħol biex 
jikkunsidra l-emendi proposti mill-
Kummissjoni. 

Or. en

Emenda 553
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Wara li tqis l-urġenza taċ-ċirkustanzi 
tal-każ, il-Kummissjoni tiddeċiedi, 
b’inizjattiva tagħha stess jew billi tqis, 
jekk ikun hemm, il-komunikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 jew ir-
rakkomandazzjoni tal-Bord imsemmija fil-
paragrafu 5, jekk tpoġġix jew le lill-entità 
taħt riżoluzzjoni u dwar il-qafas tal-għodod 
ta’ riżoluzzjoni li għandhom jiġu applikati 
fir-rigward tal-entità konċernata u tal-użu 
tal-Fond biex jappoġġa l-azzjoni ta’
riżoluzzjoni. Il-Kummissjoni, b’inizjattiva 
tagħha stess, tista’ tiddeċiedi li tpoġġi 
entità taħt riżoluzzjoni jekk jintlaħqu l-
kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2.

6. Il-Kummissjoni tiddeċiedi skont ir-
rakkomandazzjoni tal-Bord imsemmija fil-
paragrafu 5, u wara konsultazzjoni mal-
BĊE u l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti, jekk tpoġġix jew le lill-entità 
taħt riżoluzzjoni u dwar il-qafas tal-għodod 
ta’ riżoluzzjoni li għandhom jiġu applikati 
fir-rigward tal-entità konċernata u tal-użu 
tal-Fond biex jappoġġa l-azzjoni ta’
riżoluzzjoni.

Or. en

Emenda 554
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Wara li tqis l-urġenza taċ-ċirkustanzi tal-
każ, il-Kummissjoni tiddeċiedi,
b’inizjattiva tagħha stess jew billi tqis,
jekk ikun hemm, il-komunikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 jew ir-
rakkomandazzjoni tal-Bord imsemmija 
fil-paragrafu 5, jekk tpoġġix jew le lill-
entità taħt riżoluzzjoni u dwar il-qafas tal-
għodod ta’ riżoluzzjoni li għandhom jiġu 
applikati fir-rigward tal-entità konċernata u 
tal-użu tal-Fond biex jappoġġa l-azzjoni ta’
riżoluzzjoni. Il-Kummissjoni, b’inizjattiva 
tagħha stess, tista’ tiddeċiedi li tpoġġi 
entità taħt riżoluzzjoni jekk jintlaħqu l-
kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2.

6. Wara li tqis l-urġenza taċ-ċirkustanzi tal-
każ, il-Kummissjoni tiddeċiedi, jekk 
tpoġġix jew le lill-entità taħt riżoluzzjoni u 
dwar il-qafas tal-għodod ta’ riżoluzzjoni li 
għandhom jiġu applikati fir-rigward tal-
entità konċernata u tal-użu tal-Fond biex 
jappoġġa l-azzjoni ta’ riżoluzzjoni. Il-
Kummissjoni, b’inizjattiva tagħha stess, 
tista’ tiddeċiedi li tpoġġi entità taħt 
riżoluzzjoni jekk jintlaħqu l-kundizzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 2.



AM\1007249MT.doc 71/166 PE521.793v01-00

MT

Or. en

Emenda 555
Sławomir Nitras

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Wara li tqis l-urġenza taċ-ċirkustanzi tal-
każ, il-Kummissjoni tiddeċiedi,
b’inizjattiva tagħha stess jew billi tqis, 
jekk ikun hemm, il-komunikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 jew ir-
rakkomandazzjoni tal-Bord imsemmija fil-
paragrafu 5, jekk tpoġġix jew le lill-entità 
taħt riżoluzzjoni u dwar il-qafas tal-
għodod ta’ riżoluzzjoni li għandhom jiġu 
applikati fir-rigward tal-entità konċernata 
u tal-użu tal-Fond biex jappoġġa l-azzjoni 
ta’ riżoluzzjoni. Il-Kummissjoni, 
b’inizjattiva tagħha stess, tista’ tiddeċiedi 
li tpoġġi entità taħt riżoluzzjoni jekk 
jintlaħqu l-kundizzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 2.

6. Wara li tqis l-urġenza taċ-ċirkustanzi tal-
każ, il-Kummissjoni tiddeċiedi, billi tqis il-
komunikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
jew ir-rakkomandazzjoni tal-Bord 
imsemmija fil-paragrafu 5, jekk tpoġġix 
jew le lill-entità taħt riżoluzzjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

It is not appropriate to provide the Commission with the power to initiate resolution on its 
own, without recommendation from the Board, since the Board is going to be the authority 
with comprehensive expertise, responsible for drawing up resolution plans and participating 
in ongoing supervision of the banking sector. Providing the Commission with a powers is 
particularly controversial in the case envisaged in Article 16 (7), as winding down of an 
entity under national insolvency law triggers directly the DGS (in its pay-box function) and 
may in consequence impinge fiscal responsibilities of a Member State where the entity is 
present.

Emenda 556
Sari Essayah
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Wara li tqis l-urġenza taċ-ċirkustanzi tal-
każ, il-Kummissjoni tiddeċiedi, 
b’inizjattiva tagħha stess jew billi tqis, jekk 
ikun hemm, il-komunikazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1 jew ir-rakkomandazzjoni 
tal-Bord imsemmija fil-paragrafu 5, jekk 
tpoġġix jew le lill-entità taħt riżoluzzjoni u 
dwar il-qafas tal-għodod ta’ riżoluzzjoni li 
għandhom jiġu applikati fir-rigward tal-
entità konċernata u tal-użu tal-Fond biex 
jappoġġa l-azzjoni ta’ riżoluzzjoni. Il-
Kummissjoni, b’inizjattiva tagħha stess,
tista’ tiddeċiedi li tpoġġi entità taħt
riżoluzzjoni jekk jintlaħqu l-
kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2.

6. Wara li tqis l-urġenza taċ-ċirkustanzi tal-
każ, il-Kummissjoni tiddeċiedi, 
b’inizjattiva tagħha stess jew billi tqis, jekk 
ikun hemm, il-komunikazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1 jew ir-rakkomandazzjoni 
tal-Bord imsemmija fil-paragrafu 5, jekk 
tpoġġix jew le lill-entità taħt riżoluzzjoni u 
dwar il-qafas tal-għodod ta’ riżoluzzjoni li 
għandhom jiġu applikati fir-rigward tal-
entità konċernata u tal-użu tal-Fond biex 
jappoġġa l-azzjoni ta’ riżoluzzjoni. Fejn il-
Kummissjoni jkollha l-intenzjoni li ma 
tapprovax ir-rakkomandazzjoni 
sottomessa mill-Bord jew li taddottaha
b’emendi, għandha tibgħat ir-
rakkomandazzjoni lura lill-Bord, u 
tispjega għalfejn hija m’għandhiex l-
intenzjoni li tapprovaha, jew, skont il-każ, 
fejn tispjega r-raġunijiet għall-emendi
tagħha. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi 
limitu ta’ skadenza li fih il-Bord jista’
jemenda r-rakkomandazzjoni inizjali 
tiegħu abbażi tal-emendi proposti mill-
Kummissjoni u jerġa’ jissottomettihom 
mill-ġdid lill-Kummissjoni.  Jekk, mal-
iskadenza tal-limitu stabbilit mill-
Kummissjoni, il-Bord ikun għadu ma 
ssottomettiex rakkomandazzjoni emendata 
li mhijiex formulata b’mod konsistenti 
mal-emendi proposti tal-Kummissjoni, il-
Kummissjoni tista’ tadotta d-deċiżjoni 
tagħha taħt il-paragrafu t’hawn fuq bl-
emendi li tqis rilevanti jew tirrifjuta r-
rakkomandazzjoni.

Or. en

Emenda 557
Markus Ferber
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Wara li tqis l-urġenza taċ-ċirkustanzi tal-
każ, il-Kummissjoni tiddeċiedi, 
b’inizjattiva tagħha stess jew billi tqis, 
jekk ikun hemm, il-komunikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 jew ir-
rakkomandazzjoni tal-Bord imsemmija fil-
paragrafu 5, jekk tpoġġix jew le lill-entità 
taħt riżoluzzjoni u dwar il-qafas tal-għodod 
ta’ riżoluzzjoni li għandhom jiġu applikati 
fir-rigward tal-entità konċernata u tal-użu 
tal-Fond biex jappoġġa l-azzjoni ta’
riżoluzzjoni. Il-Kummissjoni, b’inizjattiva
tagħha stess, tista’ tiddeċiedi li tpoġġi
entità taħt riżoluzzjoni jekk jintlaħqu l-
kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2.

6. Wara li jqisu l-urġenza taċ-ċirkustanzi 
tal-każ, l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti, b’inizjattiva tagħhom stess 
jew billi jqisu, jekk ikun hemm, il-
komunikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
jew ir-rakkomandazzjoni tal-Bord 
imsemmija fil-paragrafu 5, jekk ipoġġux
jew le lill-entità taħt riżoluzzjoni u dwar il-
qafas tal-għodod ta’ riżoluzzjoni li 
għandhom jiġu applikati fir-rigward tal-
entità konċernata u tal-użu tal-Fond biex 
jappoġġa l-azzjoni ta’ riżoluzzjoni. L-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti, 
b’inizjattiva tagħhom stess, jistgħu 
jiddeċiedu li jpoġġu entità taħt riżoluzzjoni 
jekk jintlaħqu l-kundizzjonijiet imsemmija 
fil-paragrafu 2.

Or. en

Emenda 558
Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Wara li tqis l-urġenza taċ-ċirkustanzi tal-
każ, il-Kummissjoni tiddeċiedi, 
b’inizjattiva tagħha stess jew billi tqis, jekk 
ikun hemm, il-komunikazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1 jew ir-rakkomandazzjoni 
tal-Bord imsemmija fil-paragrafu 5, jekk 
tpoġġix jew le lill-entità taħt riżoluzzjoni u 
dwar il-qafas tal-għodod ta’ riżoluzzjoni li 
għandhom jiġu applikati fir-rigward tal-
entità konċernata u tal-użu tal-Fond biex
jappoġġa l-azzjoni ta’ riżoluzzjoni. Il-
Kummissjoni, b’inizjattiva tagħha stess, 

6. Wara li tqis l-urġenza taċ-ċirkustanzi tal-
każ, il-Kummissjoni tiddeċiedi, 
b’inizjattiva tagħha stess jew billi tqis, jekk 
ikun hemm, il-komunikazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1 jew ir-rakkomandazzjoni 
tal-Bord imsemmija fil-paragrafu 5, jekk 
tpoġġix jew le lill-entità taħt riżoluzzjoni u 
dwar il-qafas tal-għodod ta’ riżoluzzjoni li 
għandhom jiġu applikati fir-rigward tal-
entità konċernata u tal-użu tal-Fond biex
jappoġġja l-azzjoni ta’ riżoluzzjoni. Il-
Kummissjoni, b’inizjattiva tagħha stess, 
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tista’ tiddeċiedi li tpoġġi entità taħt 
riżoluzzjoni jekk jintlaħqu l-kundizzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 2.

tista’ tiddeċiedi li tpoġġi entità taħt 
riżoluzzjoni jekk jintlaħqu l-kundizzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 2. Minbarra 
f’każijiet ta’ emerġenza debitament 
ġustifikati, il-Bord għandu mill-inqas 
ikollu ħamest ijiem tax-xogħol biex 
jikkunsidra l-emendi proposti mill-
Kummissjoni. 

Or. en

Emenda 559
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tkun 
indirizzata lill-Bord. Jekk il-Kummissjoni
tiddeciedi li ma tpoġġix lill-entità taħt 
riżoluzzjoni, minħabba li l-kundizzjonijiet 
stipulati fil-paragrafu 2(c) ma jkunux 
intlaħqu, l-entità konċernata għandha tiġi 
stralċata skont il-liġi nazzjonali tal-
insolvenza.

7. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tkun 
indirizzata lill-Bord. Fejn il-Kummissjoni, 
wara konsultazzjoni mal-BĊE u l-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti, 
għandha l-ħsieb li tiddeċiedi li ma tpoġġix 
lill-entità taħt riżoluzzjoni, minħabba li l-
kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 2(c) 
ma jkunux intlaħqu, hija għandha 
tikkonsulta mal-awtorità nazzjonali tar-
riżoluzzjoni tal-Istat Membru parteċipanti 
fejn hija stabbilita l-entità. Fil-każijiet fejn 
l-awtorità nazzjonali tar-riżoluzzjoni tqis 
li l-abbozz tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni 
u l-istralċ potenzjali sussegwenti skont il-
liġi nazzjonali, jista’ jkollhom impatti 
materjali negattivi fuq l-istabbiltà 
finanzjarja, l-ekonomija jew is-sistema 
soċjali, din għandha tinnotifika 
debitament l-oġġezzjonijiet tagħha lill-
Kummissjoni u tispjega fid-dettall il-
preġudizzju li tista’ tikkawża d-deċiżjoni. 
L-awtorità nazzjonali tar-riżoluzzjoni 
għandha tissuġġerixxi soluzzjonijiet 
alternattivi. Il-Kummissjoni għandha tqis 
kif xieraq l-argumenti u s-soluzzjonijiet 
alternattivi mressqa mill-awtorità 



AM\1007249MT.doc 75/166 PE521.793v01-00

MT

nazzjonali tar-riżoluzzjoni. Jekk il-
Kummissjoni tiddetermina b’deċiżjoni 
raġunata li l-entità m’għandhiex 
titqiegħed taħt riżoluzzjoni, l-entità
konċernata għandha tiġi stralċata skont il-
liġi nazzjonali tal-insolvenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe deċiżjoni mill-Kummissjoni, b’mod speċjali fuq l-inizjattiva tagħha stess, li 
tqiegħed bank f’likwidazzjoni għandha implikazzjonijiet ekonomiċi u soċjali (eż. il-livell tal-
impjiegi, l-effett fuq il-pubbliku inġenerali, l-effetti ta’ kontaġju għall-SMEs) fi Stat Membru. 
Dik id-deċiżjoni għandha impatt ukoll fuq l-iskema nazzjonali ta’ garanzija tad-depożiti u 
b’mod fin fuq il-finanzi pubbliċi (fid-dawl tal-garanzija impliċita mill-Istat prevista fid-
Direttiva dwar l-Iskemi ta’ Garanzija tad-Depożiti). Dik id-deċiżjoni għalhekk ma tistax 
titħalla fuq l-inizjattiva biss tal-Kummissjoni, imma għandha tittieħed f’kooperazzjoni mill-
qrib mal-Istat Membru konċernat.

Emenda 560
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tkun 
indirizzata lill-Bord. Jekk il-Kummissjoni 
tiddeciedi li ma tpoġġix lill-entità taħt 
riżoluzzjoni, minħabba li l-kundizzjonijiet 
stipulati fil-paragrafu 2(c) ma jkunux 
intlaħqu, l-entità konċernata għandha tiġi 
stralċata skont il-liġi nazzjonali tal-
insolvenza.

7. Id-deċiżjoni tal-BĊE u tal-Bord tkun 
indirizzata lill-awtoritajiet nazzjonali tar-
riżoluzzjoni. Jekk il-BĊE jiddeċiedi li ma
jpoġġix lill-entità taħt riżoluzzjoni, 
minħabba li l-kundizzjonijiet stipulati fil-
paragrafu 2(c) ma jkunux intlaħqu, l-entità 
konċernata għandha tiġi stralċata skont il-
liġi nazzjonali tal-insolvenza.

Or. en

Emenda 561
Sharon Bowles
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tkun 
indirizzata lill-Bord. Jekk il-Kummissjoni 
tiddeciedi li ma tpoġġix lill-entità taħt 
riżoluzzjoni, minħabba li l-kundizzjonijiet 
stipulati fil-paragrafu 2(c) ma jkunux 
intlaħqu, l-entità konċernata għandha tiġi 
stralċata skont il-liġi nazzjonali tal-
insolvenza.

7. Jekk il-Bord jiddeċiedi li ma jpoġġix
lill-entità taħt riżoluzzjoni, minħabba li l-
kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 2(c) 
ma jkunux intlaħqu, l-entità konċernata 
għandha tiġi stralċata skont il-liġi 
nazzjonali tal-insolvenza.

Or. en

Emenda 562
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tkun 
indirizzata lill-Bord. Jekk il-Kummissjoni
tiddeciedi li ma tpoġġix lill-entità taħt 
riżoluzzjoni, minħabba li l-kundizzjonijiet 
stipulati fil-paragrafu 2(c) ma jkunux 
intlaħqu, l-entità konċernata għandha tiġi 
stralċata skont il-liġi nazzjonali tal-
insolvenza.

7. Id-deċiżjoni tal-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti tkun indirizzata lill-Bord. Jekk 
il-Kummissjoni tiddeċiedi li ma tpoġġix 
lill-entità taħt riżoluzzjoni, minħabba li l-
kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 2(c) 
ma jkunux intlaħqu, l-entità konċernata 
għandha tiġi stralċata skont il-liġi 
nazzjonali tal-insolvenza.

Or. en

Emenda 563
Peter Simon

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tkun 
indirizzata lill-Bord. Jekk il-Kummissjoni
tiddeciedi li ma tpoġġix lill-entità taħt 
riżoluzzjoni, minħabba li l-kundizzjonijiet 
stipulati fil-paragrafu 2(c) ma jkunux 
intlaħqu, l-entità konċernata għandha tiġi 
stralċata skont il-liġi nazzjonali tal-
insolvenza.

7. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tkun 
indirizzata lill-Bord. Jekk il-Kummissjoni
tiddeċiedi li ma tpoġġix lill-entità taħt 
riżoluzzjoni, minħabba li l-kundizzjonijiet 
stipulati fil-paragrafu 2(c) ma jkunux 
intlaħqu, l-entità konċernata għandha tiġi 
stralċata fil-qafas ta’ miżuri ta’ skemi tar-
riżoluzzjoni jew ta’ garanzija tad-depożiti 
nazzjonali jew skont il-liġi nazzjonali tal-
insolvenza.

Or. de

Emenda 564
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Fejn il-Bord iqis li l-azzjoni tar-
riżoluzzjoni teħtieġ l-appoġġ mill-Fond 
skont l-Artikolu 71, huwa għandu 
jindirizza l-proposta għal abbozz ta’
deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 5 lill-
Kunsill. Flimkien mal-elementi msemmija 
fil-paragrafu 5, dan l-abbozz għandu 
jinkludi qafas dwar l-użu tal-Fond għall-
appoġġ tal-azzjoni tar-riżoluzzjoni.

Or. en

Emenda 565
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 7b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7b. Il-Kunsill għandu jiddeċiedi, skont il-
proposta preżentata mill-Bord skont il-
paragrafu 8 ta’ dan l-Artikolu, jekk 
iqiegħedx jew le l-entità taħt riżoluzzjoni, 
u dwar il-qafas tal-għodda tar-riżoluzzjoni 
li għandu jiġi applikat fir-rigward tal-
entità konċernata. Fejn il-Kunsill għandu 
l-ħsieb li ma jadottax ir-
rakkomandazzjoni preżentata mill-Bord 
jew li jadottaha bl-emendi, għandu 
jibgħat ir-rakkomandazzjoni lura lill-
Bord, u jispjega għaliex m’għandux il-
ħsieb li jadottaha jew, skont il-każ, 
jispjega r-raġunijiet għall-emendi intiżi 
tiegħu. Il-Kunsill jista’ jistabbilixxi limitu 
ta’ skadenza sa meta l-Bord jista’
jemenda r-rakkomandazzjoni inizjali 
tiegħu abbażi tal-emendi proposti mill-
Kunsill u jerġa’ jippreżentaha mill-ġdid 
lill-Kunsill. Jekk, mal-iskadenza tal-limitu 
stabbilit mill-Kunsill, il-Bord ikun għadu 
ma ppreżentax rakkomandazzjoni 
emendata jew ikun ippreżenta 
rakkomandazzjoni emendata li mhix 
formulata b’mod konsistenti mal-emendi 
proposti mill-Kunsill, il-Kunsill jista’
jadotta d-deċiżjoni tiegħu skont il-
paragrafu t’hawn fuq bl-emendi li jqis 
rilevanti jew jirrifjuta r-
rakkomandazzjoni. Il-Kunsill għandu 
jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata 
mingħajr ma jieħu kont tal-vot tal-membri 
tal-Kunsill li mhumiex Stati Membri 
parteċipanti.

Or. en

Emenda 566
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Fil-qafas stipulat mid-deċiżjoni tal-
Kummissjoni, il-Bord jiddeċiedi dwar l-
iskema tar-riżoluzzjoni msemmija fl-
Artikolu 20 u għandu jiżgura li l-azzjoni 
meħtieġa ta’ riżoluzzjoni titwettaq ħalli 
titwettaq l-iskema ta’ riżoluzzjoni mill-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
rilevanti. Id-deċiżjoni tal-Bord tkun 
indirizzata lill-awtoritajiet nazzjonali ta’
riżoluzzjoni rilevanti u għandha tagħti 
struzzjonijiet lil dawk l-awtoritajiet, li 
għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa kollha 
biex jimplimentaw id-deċiżjoni tal-Bord 
f’konformità mal-Artikolu 26, billi 
jeżerċitaw kwalunkwe setgħa ta’
riżoluzzjoni prevista fid-Direttiva [ ], 
partikolarment dawk fl-Artikolu minn 56 
sa 64 tad-Direttiva [ ]. Meta jkun hemm 
għajnuna mill-Istat, il-Bord jista’ jiddeċiedi 
biss wara li l-Kummissjoni tkun ħadet 
deċiżjoni dwar l-għajnuna mill-Istat.

8. Fil-qafas stipulat mid-deċiżjoni tal-
Kummissjoni, il-Bord jiddeċiedi dwar l-
iskema tar-riżoluzzjoni msemmija fl-
Artikolu 20 u għandu jiżgura li l-azzjoni 
meħtieġa ta’ riżoluzzjoni titwettaq ħalli 
titwettaq l-iskema ta’ riżoluzzjoni mill-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
rilevanti. Id-deċiżjoni tal-Bord tkun 
indirizzata lill-awtoritajiet nazzjonali ta’
riżoluzzjoni rilevanti u għandha tagħti 
struzzjonijiet lil dawk l-awtoritajiet, li 
għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa kollha 
biex jimplimentaw id-deċiżjoni tal-Bord 
f’konformità mal-Artikolu 26, billi 
jeżerċitaw kwalunkwe setgħa ta’
riżoluzzjoni prevista fid-Direttiva [ ], 
partikolarment dawk fl-Artikolu minn 56 
sa 64 tad-Direttiva [ ]. Meta jkun hemm 
għajnuna mill-Istat, il-Bord għandu
jiddeċiedi biss wara li l-Kummissjoni tkun 
ħadet deċiżjoni dwar l-għajnuna mill-Istat.

Or. en

Emenda 567
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Fil-qafas stipulat mid-deċiżjoni tal-
Kummissjoni, il-Bord jiddeċiedi dwar l-
iskema tar-riżoluzzjoni msemmija fl-
Artikolu 20 u għandu jiżgura li l-azzjoni 
meħtieġa ta’ riżoluzzjoni titwettaq ħalli 
titwettaq l-iskema ta’ riżoluzzjoni mill-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
rilevanti. Id-deċiżjoni tal-Bord tkun 
indirizzata lill-awtoritajiet nazzjonali ta’
riżoluzzjoni rilevanti u għandha tagħti 

8. Il-Bord jiddeċiedi dwar l-iskema tar-
riżoluzzjoni msemmija fl-Artikolu 20 u 
għandu jiżgura li l-azzjoni meħtieġa ta’
riżoluzzjoni titwettaq ħalli titwettaq l-
iskema ta’ riżoluzzjoni mill-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni rilevanti. Id-
deċiżjoni tal-Bord tkun indirizzata lill-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
rilevanti u għandha tagħti struzzjonijiet lil 
dawk l-awtoritajiet, li għandhom jieħdu l-
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struzzjonijiet lil dawk l-awtoritajiet, li 
għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa kollha 
biex jimplimentaw id-deċiżjoni tal-Bord 
f’konformità mal-Artikolu 26, billi 
jeżerċitaw kwalunkwe setgħa ta’
riżoluzzjoni prevista fid-Direttiva [ ], 
partikolarment dawk fl-Artikolu minn 56 
sa 64 tad-Direttiva [ ]. Meta jkun hemm 
għajnuna mill-Istat, il-Bord jista’ jiddeċiedi 
biss wara li l-Kummissjoni tkun ħadet 
deċiżjoni dwar l-għajnuna mill-Istat.

miżuri meħtieġa kollha biex jimplimentaw 
id-deċiżjoni tal-Bord f’konformità mal-
Artikolu 26, billi jeżerċitaw kwalunkwe 
setgħa ta’ riżoluzzjoni prevista fid-
Direttiva [ ], partikolarment dawk fl-
Artikolu minn 56 sa 64 tad-Direttiva [ ]. 
Meta jkun hemm għajnuna mill-Istat, il-
Bord jista’ jiddeċiedi biss wara li l-
Kummissjoni tkun ħadet deċiżjoni dwar l-
għajnuna mill-Istat.

Or. en

Emenda 568
Sławomir Nitras

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Fil-qafas stipulat mid-deċiżjoni tal-
Kummissjoni, il-Bord jiddeċiedi dwar l-
iskema tar-riżoluzzjoni msemmija fl-
Artikolu 20 u għandu jiżgura li l-azzjoni 
meħtieġa ta’ riżoluzzjoni titwettaq ħalli 
titwettaq l-iskema ta’ riżoluzzjoni mill-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
rilevanti. Id-deċiżjoni tal-Bord tkun 
indirizzata lill-awtoritajiet nazzjonali ta’
riżoluzzjoni rilevanti u għandha tagħti 
struzzjonijiet lil dawk l-awtoritajiet, li 
għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa kollha 
biex jimplimentaw id-deċiżjoni tal-Bord 
f’konformità mal-Artikolu 26, billi 
jeżerċitaw kwalunkwe setgħa ta’
riżoluzzjoni prevista fid-Direttiva [ ], 
partikolarment dawk fl-Artikolu minn 56 
sa 64 tad-Direttiva [ ]. Meta jkun hemm 
għajnuna mill-Istat, il-Bord jista’ jiddeċiedi 
biss wara li l-Kummissjoni tkun ħadet 
deċiżjoni dwar l-għajnuna mill-Istat.

8. Il-Bord jiddeċiedi dwar l-iskema tar-
riżoluzzjoni msemmija fl-Artikolu 20 u 
għandu jiżgura li l-azzjoni meħtieġa ta’
riżoluzzjoni titwettaq ħalli titwettaq l-
iskema ta’ riżoluzzjoni mill-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni rilevanti. Id-
deċiżjoni tal-Bord tkun indirizzata lill-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
rilevanti u għandha tagħti struzzjonijiet lil 
dawk l-awtoritajiet, li għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa kollha biex jimplimentaw 
id-deċiżjoni tal-Bord f’konformità mal-
Artikolu 26, billi jeżerċitaw kwalunkwe 
setgħa ta’ riżoluzzjoni prevista fid-
Direttiva [ ], partikolarment dawk fl-
Artikolu minn 56 sa 64 tad-Direttiva [ ]. 
Meta jkun hemm għajnuna mill-Istat, il-
Bord jista’ jiddeċiedi biss wara li l-
Kummissjoni tkun ħadet deċiżjoni dwar l-
għajnuna mill-Istat.

Or. en



AM\1007249MT.doc 81/166 PE521.793v01-00

MT

Emenda 569
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Fil-qafas stipulat mid-deċiżjoni tal-
Kummissjoni, il-Bord jiddeċiedi dwar l-
iskema tar-riżoluzzjoni msemmija fl-
Artikolu 20 u għandu jiżgura li l-azzjoni 
meħtieġa ta’ riżoluzzjoni titwettaq ħalli 
titwettaq l-iskema ta’ riżoluzzjoni mill-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
rilevanti. Id-deċiżjoni tal-Bord tkun 
indirizzata lill-awtoritajiet nazzjonali ta’
riżoluzzjoni rilevanti u għandha tagħti 
struzzjonijiet lil dawk l-awtoritajiet, li 
għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa kollha 
biex jimplimentaw id-deċiżjoni tal-Bord 
f’konformità mal-Artikolu 26, billi 
jeżerċitaw kwalunkwe setgħa ta’
riżoluzzjoni prevista fid-Direttiva [ ], 
partikolarment dawk fl-Artikolu minn 56 
sa 64 tad-Direttiva [ ]. Meta jkun hemm 
għajnuna mill-Istat, il-Bord jista’ jiddeċiedi 
biss wara li l-Kummissjoni tkun ħadet 
deċiżjoni dwar l-għajnuna mill-Istat.

8. Fil-qafas stipulat mid-deċiżjoni tal-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti, il-Bord 
jiddeċiedi dwar l-iskema tar-riżoluzzjoni 
msemmija fl-Artikolu 20 u għandu jiżgura 
li l-azzjoni meħtieġa ta’ riżoluzzjoni 
titwettaq ħalli titwettaq l-iskema ta’
riżoluzzjoni mill-awtoritajiet nazzjonali ta’
riżoluzzjoni rilevanti. Id-deċiżjoni tal-Bord 
tkun indirizzata lill-awtoritajiet nazzjonali 
ta’ riżoluzzjoni rilevanti u għandha tagħti 
struzzjonijiet lil dawk l-awtoritajiet, li 
għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa kollha 
biex jimplimentaw id-deċiżjoni tal-Bord 
f’konformità mal-Artikolu 26, billi 
jeżerċitaw kwalunkwe setgħa ta’
riżoluzzjoni prevista fid-Direttiva [ ], 
partikolarment dawk fl-Artikolu minn 56 
sa 64 tad-Direttiva [ ]. Meta jkun hemm 
għajnuna mill-Istat, il-Bord jista’ jiddeċiedi 
biss wara li l-Kummissjoni tkun ħadet 
deċiżjoni dwar l-għajnuna mill-Istat.

Or. en

Emenda 570
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Fil-qafas stipulat mid-deċiżjoni tal-
Kummissjoni, il-Bord jiddeċiedi dwar l-
iskema tar-riżoluzzjoni msemmija fl-

8. Fil-qafas stipulat mid-deċiżjoni tal-
Kummissjoni jew tal-Kunsill, il-Bord 
jiddeċiedi dwar l-iskema tar-riżoluzzjoni 
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Artikolu 20 u għandu jiżgura li l-azzjoni 
meħtieġa ta’ riżoluzzjoni titwettaq ħalli 
titwettaq l-iskema ta’ riżoluzzjoni mill-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
rilevanti. Id-deċiżjoni tal-Bord tkun 
indirizzata lill-awtoritajiet nazzjonali ta’
riżoluzzjoni rilevanti u għandha tagħti 
struzzjonijiet lil dawk l-awtoritajiet, li 
għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa kollha 
biex jimplimentaw id-deċiżjoni tal-Bord 
f’konformità mal-Artikolu 26, billi 
jeżerċitaw kwalunkwe setgħa ta’
riżoluzzjoni prevista fid-Direttiva [ ], 
partikolarment dawk fl-Artikolu minn 56 
sa 64 tad-Direttiva [ ]. Meta jkun hemm 
għajnuna mill-Istat, il-Bord jista’ jiddeċiedi 
biss wara li l-Kummissjoni tkun ħadet 
deċiżjoni dwar l-għajnuna mill-Istat.

msemmija fl-Artikolu 20 u għandu jiżgura 
li l-azzjoni meħtieġa ta’ riżoluzzjoni 
titwettaq ħalli titwettaq l-iskema ta’
riżoluzzjoni mill-awtoritajiet nazzjonali ta’
riżoluzzjoni rilevanti. Id-deċiżjoni tal-Bord 
tkun indirizzata lill-awtoritajiet nazzjonali 
ta’ riżoluzzjoni rilevanti u għandha tagħti 
struzzjonijiet lil dawk l-awtoritajiet, li 
għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa kollha 
biex jimplimentaw id-deċiżjoni tal-Bord 
f’konformità mal-Artikolu 26, billi 
jeżerċitaw kwalunkwe setgħa ta’
riżoluzzjoni prevista fid-Direttiva [ ], 
partikolarment dawk fl-Artikolu minn 56 
sa 64 tad-Direttiva [ ]. Meta jkun hemm 
għajnuna mill-Istat, il-Bord jista’ jiddeċiedi 
biss wara li l-Kummissjoni tkun ħadet 
deċiżjoni dwar l-għajnuna mill-Istat.

Or. en

Emenda 571
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Fil-qafas stipulat mid-deċiżjoni tal-
Kummissjoni, il-Bord jiddeċiedi dwar l-
iskema tar-riżoluzzjoni msemmija fl-
Artikolu 20 u għandu jiżgura li l-azzjoni 
meħtieġa ta’ riżoluzzjoni titwettaq ħalli 
titwettaq l-iskema ta’ riżoluzzjoni mill-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
rilevanti. Id-deċiżjoni tal-Bord tkun 
indirizzata lill-awtoritajiet nazzjonali ta’
riżoluzzjoni rilevanti u għandha tagħti 
struzzjonijiet lil dawk l-awtoritajiet, li 
għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa kollha 
biex jimplimentaw id-deċiżjoni tal-Bord 
f’konformità mal-Artikolu 26, billi 
jeżerċitaw kwalunkwe setgħa ta’
riżoluzzjoni prevista fid-Direttiva [ ], 

8. Fil-qafas stipulat mid-deċiżjoni tal-BĊE, 
il-Bord jiddeċiedi dwar l-iskema tar-
riżoluzzjoni msemmija fl-Artikolu 20 u 
għandu jiżgura li l-azzjoni meħtieġa ta’
riżoluzzjoni titwettaq ħalli titwettaq l-
iskema ta’ riżoluzzjoni mill-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni rilevanti. Id-
deċiżjoni tal-Bord tkun indirizzata lill-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
rilevanti u għandha tagħti struzzjonijiet lil 
dawk l-awtoritajiet, li għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa kollha biex jimplimentaw 
id-deċiżjoni tal-Bord f’konformità mal-
Artikolu 26, billi jeżerċitaw kwalunkwe 
setgħa ta’ riżoluzzjoni prevista fid-
Direttiva [ ], partikolarment dawk fl-
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partikolarment dawk fl-Artikolu minn 56 
sa 64 tad-Direttiva [ ]. Meta jkun hemm 
għajnuna mill-Istat, il-Bord jista’ jiddeċiedi 
biss wara li l-Kummissjoni tkun ħadet 
deċiżjoni dwar l-għajnuna mill-Istat.

Artikolu minn 56 sa 64 tad-Direttiva [ ]. 
Meta jkun hemm għajnuna mill-Istat, il-
Bord jista’ jiddeċiedi biss wara li l-
Kummissjoni tkun ħadet deċiżjoni dwar l-
għajnuna mill-Istat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-pożizzjoni ECON dwar il-BRRD għandha tkun l-awtorità kompetenti (bħall-BĊE fl-
SSM) li tagħti bidu għar-riżoluzzjoni. 

Emenda 572
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Fil-qafas stipulat mid-deċiżjoni tal-
Kummissjoni, il-Bord jiddeċiedi dwar l-
iskema tar-riżoluzzjoni msemmija fl-
Artikolu 20 u għandu jiżgura li l-azzjoni 
meħtieġa ta’ riżoluzzjoni titwettaq ħalli 
titwettaq l-iskema ta’ riżoluzzjoni mill-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
rilevanti. Id-deċiżjoni tal-Bord tkun 
indirizzata lill-awtoritajiet nazzjonali ta’
riżoluzzjoni rilevanti u għandha tagħti 
struzzjonijiet lil dawk l-awtoritajiet, li 
għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa kollha 
biex jimplimentaw id-deċiżjoni tal-Bord 
f’konformità mal-Artikolu 26, billi 
jeżerċitaw kwalunkwe setgħa ta’
riżoluzzjoni prevista fid-Direttiva [ ], 
partikolarment dawk fl-Artikolu minn 56 
sa 64 tad-Direttiva [ ]. Meta jkun hemm 
għajnuna mill-Istat, il-Bord jista’
jiddeċiedi biss wara li l-Kummissjoni tkun 
ħadet deċiżjoni dwar l-għajnuna mill-
Istat.

8. Fil-qafas stipulat mid-deċiżjoni tal-
Kummissjoni, il-Bord fis-sessjoni 
eżekuttiva tiegħu jiddeċiedi dwar l-iskema 
tar-riżoluzzjoni msemmija fl-Artikolu 20 u 
għandu jiżgura li l-azzjoni meħtieġa ta’
riżoluzzjoni titwettaq ħalli titwettaq l-
iskema ta’ riżoluzzjoni mill-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni rilevanti. Id-
deċiżjoni tal-Bord tkun indirizzata lill-
awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni 
rilevanti u għandha tagħti struzzjonijiet lil 
dawk l-awtoritajiet, li għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa kollha biex jimplimentaw 
id-deċiżjoni tal-Bord f’konformità mal-
Artikolu 26, billi jeżerċitaw kwalunkwe 
setgħa ta’ riżoluzzjoni prevista fid-
Direttiva [ ], partikolarment dawk fl-
Artikolu minn 56 sa 64 tad-Direttiva [ ].

Or. en
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Emenda 573
Sławomir Nitras

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. Fil-każ tar-riżoluzzjoni ta’ istituzzjoni 
tal-kreditu mhux sistemika, l-awtorità 
nazzjonali tar-riżoluzzjoni li din l-
istituzzjoni topera taħt il-ġurisdizzjoni 
tagħha għandha tfassal abbozz ta’ skema 
ta’ riżoluzzjoni li jkun soġġett għall-
approvazzjoni tal-Bord tar-Riżoluzzjoni. 
Meta l-Bord tar-Riżoluzzjoni jirrifjuta l-
iskema, fis-sessjoni tal-eżekuttiv tiegħu, l-
iskema tiġi riferita għas-sessjoni plenarja.

Or. en

Emenda 574
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Mal-wasla ta’ komunikazzjoni skont il-
paragrafu 1, jew b’inzijattiva tiegħu stess, 
jekk il-Bord iqis li l-miżuri ta’ riżoluzzjoni 
jistgħu jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat 
skont l-Artikolu 107(1) TFUE, jistieden 
lill-Istat Membru jew lill-Istati Membri 
parteċipanti konċernati biex 
immedjadament jinnotifikaw il-miżuri 
previsti lill-Kummissjoni skont l-
Artikolu 108(3) TFUE.

imħassar

Or. en
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Emenda 575
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Mal-wasla ta’ komunikazzjoni skont il-
paragrafu 1, jew b’inzijattiva tiegħu stess,
jekk il-Bord iqis li l-miżuri ta’ riżoluzzjoni 
jistgħu jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat 
skont l-Artikolu 107(1) TFUE, jistieden 
lill-Istat Membru jew lill-Istati Membri 
parteċipanti konċernati biex
immedjadament jinnotifikaw il-miżuri 
previsti lill-Kummissjoni skont l-
Artikolu 108(3) TFUE.

9. Jekk il-Bord iqis li l-iskema ta’
riżoluzzjoni tinkludi miżuri ta’
riżoluzzjoni li jistgħu jikkostitwixxu 
għajnuna mill-Istat skont l-Artikolu 107(1) 
TFUE, jistieden lill-Istat Membru jew lill-
Istati Membri parteċipanti konċernati biex  
immedjatament jinnotifikaw il-miżuri 
previsti lill-Kummissjoni skont l-
Artikolu 108(3) TFUE.

Or. en

Emenda 576
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Sal-punt li l-azzjoni ta’ riżoluzzjoni kif 
proposta mill-Bord tinvolvi l-użu tal-Fond 
u ma tinvolvix għajnuna mill-Istat skont 
l-Artikolu 107(1) TFUE, il-Kummissjoni 
tapplika b’mod parallel, b’analoġija, il-
kriterji stabbiliti għall-applikazzjoni tal-
Artikolu 107 TFUE.

imħassar

Or. en

Emenda 577
Elisa Ferreira, Diogo Feio
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Sal-punt li l-azzjoni ta’ riżoluzzjoni kif 
proposta mill-Bord tinvolvi l-użu tal-Fond 
u ma tinvolvix għajnuna mill-Istat skont l-
Artikolu 107(1) TFUE, il-Kummissjoni 
tapplika b’mod parallel, b’analoġija, il-
kriterji stabbiliti għall-applikazzjoni tal-
Artikolu 107 TFUE.

10. Sal-punt li l-azzjoni ta’ riżoluzzjoni kif 
proposta mill-Bord fis-sessjoni eżekuttiva 
tiegħu tinvolvi l-użu tal-Fond u ma 
tinvolvix għajnuna mill-Istat skont l-
Artikolu 107(1) TFUE, il-Kummissjoni 
tapplika b’mod parallel, b’analoġija, il-
kriterji stabbiliti għall-applikazzjoni tal-
Artikolu 107 TFUE.

Or. en

Emenda 578
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Il-Kummissjoni jkollha s-setgħa tikseb 
mingħand il-Bord kwalunkwe 
informazzjoni li tqis rilevanti biex taqdi l-
kompiti tagħha skont dan ir-Regolament 
u, fejn applikabbli l-Artikolu 107 TFUE. 
Il-Bord ikollu s-setgħa jikseb mingħand 
kwalunkwe persuna, skont il-Kapitolu 5 
ta’ dan it-Titolu, kwalunkwe 
informazzjoni meħtieġa biex jipprepara u 
jiddeċiedi dwar azzjoni ta’ riżoluzzjoni 
inklużi aġġornamenti u supplimenti ta’
informazzjoni previsti fil-pjanijiet ta’
riżoluzzjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 579
Sari Essayah
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Il-Kummissjoni jkollha s-setgħa tikseb
mingħand il-Bord kwalunkwe 
informazzjoni li tqis rilevanti biex taqdi l-
kompiti tagħha skont dan ir-Regolament u, 
fejn applikabbli l-Artikolu 107 TFUE. Il-
Bord ikollu s-setgħa jikseb mingħand 
kwalunkwe persuna, skont il-Kapitolu 5 ta’
dan it-Titolu, kwalunkwe informazzjoni 
meħtieġa biex jipprepara u jiddeċiedi dwar 
azzjoni ta’ riżoluzzjoni inklużi 
aġġornamenti u supplimenti ta’
informazzjoni previsti fil-pjanijiet ta’
riżoluzzjoni.

11. Il-Kummissjoni u l-Kunsill ikollhom 
is-setgħa jiksbu mingħand il-Bord 
kwalunkwe informazzjoni li jqisu rilevanti 
biex jaqdu l-kompiti tagħhom skont dan 
ir-Regolament u, fejn applikabbli l-
Artikolu 107 TFUE. Il-Bord ikollu s-setgħa 
jikseb mingħand kwalunkwe persuna, 
skont il-Kapitolu 5 ta’ dan it-Titolu, 
kwalunkwe informazzjoni meħtieġa biex 
jipprepara u jiddeċiedi dwar azzjoni ta’
riżoluzzjoni inklużi aġġornamenti u 
supplimenti ta’ informazzjoni previsti fil-
pjanijiet ta’ riżoluzzjoni.

Or. en

Emenda 580
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Il-Kummissjoni jkollha s-setgħa tikseb
mingħand il-Bord kwalunkwe 
informazzjoni li tqis rilevanti biex taqdi l-
kompiti tagħha skont dan ir-Regolament u, 
fejn applikabbli l-Artikolu 107 TFUE. Il-
Bord ikollu s-setgħa jikseb mingħand 
kwalunkwe persuna, skont il-Kapitolu 5 ta’
dan it-Titolu, kwalunkwe informazzjoni 
meħtieġa biex jipprepara u jiddeċiedi dwar 
azzjoni ta’ riżoluzzjoni inklużi 
aġġornamenti u supplimenti ta’
informazzjoni previsti fil-pjanijiet ta’
riżoluzzjoni.

11. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
jkollhom is-setgħa jiksbu mingħand il-
Bord kwalunkwe informazzjoni li jqisu
rilevanti biex jaqdu l-kompiti tagħhom
skont dan ir-Regolament u, fejn applikabbli 
l-Artikolu 107 TFUE. Il-Bord ikollu s-
setgħa jikseb mingħand kwalunkwe 
persuna, skont il-Kapitolu 5 ta’ dan it-
Titolu, kwalunkwe informazzjoni meħtieġa 
biex jipprepara u jiddeċiedi dwar azzjoni 
ta’ riżoluzzjoni inklużi aġġornamenti u 
supplimenti ta’ informazzjoni previsti fil-
pjanijiet ta’ riżoluzzjoni.

Or. en
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Emenda 581
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Il-Bord ikollu s-setgħa jirrakkomanda 
lill-Kummissjoni temenda l-qafas għall-
għodod ta’ riżoluzzjoni u għall-użu tal-
Fond fir-rigward ta’ entità taħt 
riżoluzzjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 582
Sławomir Nitras

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Il-Bord ikollu s-setgħa jirrakkomanda 
lill-Kummissjoni temenda l-qafas għall-
għodod ta’ riżoluzzjoni u għall-użu tal-
Fond fir-rigward ta’ entità taħt 
riżoluzzjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 583
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Il-Bord ikollu s-setgħa jirrakkomanda 12. Il-Bord ikollu s-setgħa jemenda l-qafas 
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lill-Kummissjoni temenda l-qafas għall-
għodod ta’ riżoluzzjoni u għall-użu tal-
Fond fir-rigward ta’ entità taħt 
riżoluzzjoni.

għall-għodod ta’ riżoluzzjoni kif permess 
fid-Direttiva dwar Irkupru u Riżoluzzjoni 
tal-Banek [ ] u, soġġett għal konformità 
mal-istess kriterji dwar l-għajnuna mill-
Istat kif japplikaw għal għajnuna lil Stat 
Membru individwali skont id-Direttiva 
dwar Irkupru u Riżoluzzjoni tal-Banek [ ],
għall-użu tal-Fond fir-rigward ta’ entità 
taħt riżoluzzjoni.

Or. en

Emenda 584
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Il-Bord ikollu s-setgħa jirrakkomanda 
lill-Kummissjoni temenda l-qafas għall-
għodod ta’ riżoluzzjoni u għall-użu tal-
Fond fir-rigward ta’ entità taħt 
riżoluzzjoni.

12. Il-Bord ikollu s-setgħa jirrakkomanda 
lill-Kummissjoni jew lill-Kunsill 
jemendaw il-qafas għall-għodod ta’
riżoluzzjoni u għall-użu tal-Fond fir-
rigward ta’ entità taħt riżoluzzjoni.

Or. en

Emenda 585
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Il-Bord ikollu s-setgħa jirrakkomanda
lill-Kummissjoni temenda l-qafas għall-
għodod ta’ riżoluzzjoni u għall-użu tal-
Fond fir-rigward ta’ entità taħt 
riżoluzzjoni.

12. Il-Bord ikollu s-setgħa jirrakkomanda
lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
jemendaw il-qafas għall-għodod ta’
riżoluzzjoni u għall-użu tal-Fond fir-
rigward ta’ entità taħt riżoluzzjoni.

Or. en
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Emenda 586
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16a
Valutazzjoni mill-Kummissjoni tal-
applikazzjoni tal-flejjes mill-Fond

1. Sabiex jiġu preservati kundizzjonijiet 
ekwi, jekk l-użu, jew l-użu potenzjali, tal-
Fond ma jinkludix l-għoti tal-għajnuna 
mill-Istat skont l-Artikolu 107(1) tat-
TFUE, il-Kummissjoni għandha tittratta 
l-użu, jew l-użu potenzjali, tal-Fond 
daqslikieku kien arranġament ta’
finanzjament ta’ riżoluzzjoni nazzjonali 
stabbilit skont it-Titolu VII tal-[BRRD] 
(arranġamenti ta’ finanzjament).
2. Sabiex ikun soodisfatt l-obbligu 
speċifikat fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni 
għandha tapplika r-regolamenti kollha 
skont l-Artikolu 109 TFUE u proċeduri, 
komunikazzjonijiet, gwida u miżuri oħra 
rilevanti ppubblikati mill-Kummissjoni 
f’konnessjoni mat-twettiq tal-kompiti 
tagħha skont l-Artikoli 107 u 108 TFUE 
kif fis-seħħ fiż-żmien meta tkun se ssir il-
valutazzjoni. 
3. Sal-punt li l-Kummissjoni tqis li huwa 
meħtieġ li titbiegħed minn kwalunkwe 
aspett ta’ miżura tat-tip imsemmi fil-
paragrafu 2, il-Kummissjoni għandha 
tinnotifika lill-Istati Membri kollha u 
tipprovdi spjega dettaljata għad-deċiżjoni 
tagħha.

Or. en
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Emenda 587
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16a
Riżoluzzjoni tal-entitajiet sistemiċi ta’

daqs kritiku
1. Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 16, 
entità jew grupp ta’ entitajiet imsemmija 
fl-Artikolu 2 għandhom jitqiesu mhux 
iżjed vijabbli jekk jilħqu jew aktarx li 
jilħqu daqs u livell ta’ interkonnettività 
(daqs kritiku) li jippreżentaw theddida 
għall-istabbiltà ekonomika ta’ Stat 
Membru wieħed jew tal-Unjoni 
inġenerali.
2. L-ABE għandu jkollha s-setgħa 
tispeċifika l-kriterji tad-daqs kritiku tal-
entitajiet. Fost l-oħrajn, l-awtorità 
għandha tqis il-fatturi li ġejjin:
(a) id-daqs f’relazzjoni mal-PDG 
nazzjonali u tal-UE;
(b) il-valur totali tal-assi tagħha;
(b) l-ingranaġġ;
(c) il-livell tal-interkonnettività;
(d) is-sinifikanza tal-attivitajiet 
transkonfinali.

3. Meta l-entità tiġi identifikata li tkun 
laħqet id-daqs kritiku, l-awtorità 
kompetenti rilevanti għandha tipproponi 
lill-Bord ir-riżoluzzjoni tal-entitajiet 
rilevanti.
4. Il-Bord għandu jiddetermina l-għodod 
xierqa ta’ riżoluzzjoni tal-Artikolu 19 u ż-
żmien stipulat xieraq għar-riżoluzzjoni 
billi jitqiesu l-effetti konsegwenzjali 
possibbli tal-azzjoni tiegħu. Il-Bord 
għandu jikkoopera mill-qrib mal-BERS.
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Or. en

Emenda 588
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Stabbilit fil-BRRD.

Emenda 589
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Qabel jieħu azzjoni ta’ riżoluzzjoni jew 
jeżerċita s-setgħa li jniżżel il-valur jew 
jikkonverti strumenti ta’ kapital, il-Bord
jiżgura li titwettaq valwazzjoni ġusta u 
realistika tal-assi u l-obbligazzjonijiet ta’
entità msemmija fl-Artikolu 2 minn 
persuna indipendenti minn kwalunkwe 
awtorità pubblika, inkluz il-Bord, l-
awtorità ta’ riżoluzzjoni u l-entità 
konċernata.

1. Qabel jieħu azzjoni ta’ riżoluzzjoni jew 
jeżerċita s-setgħa li jniżżel il-valur jew 
jikkonverti strumenti ta’ kapital, il-Bord
għandu jsegwi l-proċeduri tal-Artikolu 30 
tad-Direttiva dwar Irkupru u Riżoluzzjoni
tal-Banek [ ].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valwazzjoni tal-assi u l-obbligazzjonijiet hija stabbilita fil-BRRD u għaldaqstant ir-
replikazzjoni tat-test tal-BRRD f’dan l-Artikolu mhijiex neċessarja.



AM\1007249MT.doc 93/166 PE521.793v01-00

MT

Emenda 590
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Soġġett għall-paragrafu 13, meta r-
rekwiżiti kollha stipulati fil-paragrafi 
minn 3 sa 14 jiġu rrispettati, il-
valwazzjoni għandha titqies definittiva.

imħassar

Or. en

Emenda 591
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta valwazzjoni indipendenti skont il-
paragrafu 1 ma tkunx possibbli, il-Bord 
jista’ jwettaq valwazzjoni provviżorja tal-
assi u l-obbligazzjonijiet tal-entità 
msemmija fl-Artikolu 2, skont id-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 9.

imħassar

Or. en

Emenda 592
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-objettiv tal-valwazzjoni jkun li 
tivvaluta l-valur tal-assi u l-
obbligazzjonijiet tal-entità msemmija fl-
Artikolu 2 li qed tfalli jew x’aktarx tfalli.

imħassar

Or. en

Emenda 593
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-għanijiet tal-valwazzjoni għandhom: imħassar
(a) jitqiesu għad-determinazzjoni ta’ jekk 
il-kundizzjonijiet tar-riżoluzzjoni jew il-
kundizzjonijiet għat-tniżżil fil-valur jew il-
konverżjoni tal-instrumenti tal-kapital 
intlaħqux;
(b) jekk il-kundizzjonijiet għar-
riżoluzzjoni ntlaħqu, għandhom jitqiesu 
fid-deċiżjoni dwar l-azzjoni xierqa ta’
riżoluzzjoni li għandha tittieħed fir-
rigward tal-entità msemmija fl-Artikolu 2;
(c) meta tiġi applikata s-setgħa ta’ tniżżil 
fil-valur jew tal-konverżjoni tal-istrument 
tal-kapital, dan għandu jitqies fid-
deċiżjoni dwar kemm għandhom jiġu 
kkanċellati jew dilwiti l-ishma jew l-
istrumenti oħra ta’ sjieda u kemm għandu 
jitniżżel il-valur u jiġu kkonvertiti l-
istrumenti ta’ kapital;
(d) meta tiġi applikata l-għodda tar-
rikapitalizzazzjoni interna, dan għandu 
jitqies fid-deċiżjoni dwar kemm għandu 
jitniżżel il-valur jew jiġu kkonvertiti l-
obbligazzjonijiet eliġibli;
(e) meta tiġi applikata l-għodda ta’
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istituzzjoni tranżitorja jew l-għodda tas-
separazzjoni tal-assi, dan għandu jitqies 
fid-deċiżjoni dwar l-assi, id-drittijiet, l-
obbligazzjonijiet jew l-ishma jew 
strumenti oħra ta’ sjieda li għandhom 
jiġu trasferiti u d-deċiżjoni dwar il-valur 
ta’ kwalunkwe korrispettiv li għandu 
jitħallas lill-istituzzjoni taħt riżoluzzjoni 
jew, skont il-każ, lis-sidien tal-ishma jew 
l-istrumenti l-oħra ta’ sjieda;
(f) meta tiġi applikata l-għodda tal-bejgħ 
ta’ operat, dan għandu jitqies fid-
deċiżjoni dwar l-assi, id-drittijiet, l-
obbligazzjonijiet jew l-ishma jew l-
istrumenti l-oħra ta’ sjieda li għandhom 
jiġu ttrasferiti u biex jgħinu lill-Bord 
jifhem x’jikkostitwixxi termini 
kummerċjali għall-finijiet tal-
Artikolu 21(2)(b);
(g) fil-każijiet kollha, biex jiġi żgurat li 
kwalunkwe telf fuq l-assi tal-entità 
msemmija fl-Artikolu 2 jiġi rikonoxxut 
bis-sħiħ mal-mument li jiġu applikati l-
għodod ta’ riżoluzzjoni jew jiġu eżerċitati 
s-setgħat tat-tniżżil fil-valur jew il-
konverżjoni tal-istrumenti tal-kapital.

Or. en

Emenda 594
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fejn applikabbli, il-valwazzjoni tkun 
ibbażata fuq suppożizzjonijiet prudenzjali, 
inklużi r-rati ta’ inadempjenza u l-gravità 
tat-telf. Il-valwazzjoni ma tassumi l-ebda 
għoti potenzjali fil-futur ta’ għajnuna 
finanzjarja pubblika straordinarja lill-
entità msemmija fl-Artikolu 2 hekk malli 
tittieħed l-azzjoni ta’ riżoluzzjoni jew jiġu 

imħassar
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eżerċitati s-setgħat tat-tniżżil fil-valur jew 
il-konverżjoni tal-istrumenti tal-kapital. 
Aktar minn hekk, il-valwazzjoni tqis li 
jekk tiġi applikata kwalunkwe għodda ta’
riżoluzzjoni:
(a) il-Bord jista’ jirkupra kwalunkwe 
spiża raġonevoli imġarrba kif xieraq mill-
istituzzjoni taħt riżoluzzjoni;
(b) il-Fond jista’ jimponi imgħax jew 
tariffi fir-rigward ta’ kwalunkwe self jew 
garanziji mogħtija lill-istituzzjoni taħt 
riżoluzzjoni, skont l-Artikolu 71.

Or. en

Emenda 595
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-valwazzjoni għandha tkun 
issupplimentata bl-informazzjoni li ġejja 
kif tidher fil-kotba tal-kontabbiltà u r-
reġistri tal-entità msemmija fl-Artikolu 2:

imħassar

(a) karta bilanċjali aġġornata u rapport 
dwar il-pożizzjoni tal-entità msemmija fl-
Artikolu 2;
(b) analiżi u stima tal-valur kontabilistiku 
tal-assi;
(c) il-lista tal-obbligazzjonijiet pendenti 
murija fil-kotba u r-reġistri tal-entità 
msemmija fl-Artikolu 2, b’indikazzjoni 
tal-krediti rispettivi u l-prijorità tal-
pretensjonijiet msemmija fl-Artikolu 15;
(d) il-lista tal-assi miżmuma mill-entità 
msemmija fl-Artikolu 2 f’isem partijiet 
terzi li għandhom drittijiet ta’ sjieda fir-
rigward ta’ dawk l-assi.
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Or. en

Emenda 596
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Fejn xieraq, sabiex tingħata raġuni 
għad-deċiżjonijiet msemmija fil-punti (e) 
u (f) tal-paragrafu 5, l-informazzjoni fil-
punt (b) tal-paragrafu 7 tista’ tiġi 
kkumplimentata minn analiżi u stima tal-
valur tal-assi u l-obbligazzjonijiet tal-
entità msemmija fl-Artikolu 2 abbażi tal-
valur tas-suq.

imħassar

Or. en

Emenda 597
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-valwazzjoni għandha tindika s-
subdiviżjoni tal-kredituri fi klassijiet skont 
il-prijorità tal-pretensjonijiet imsemmija 
fl-Artikolu 15 u stima tat-trattament li 
kull klassi ta’ azzjonist u kreditur kienu 
jkunu mistennija jirċievu kieku l-entità 
msemmija fl-Artikolu 2 kellha tiġi 
stralċata skont proċedimenti normali ta’
insolvenza.

imħassar

Or. en
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Emenda 598
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Fejn, minħabba l-urġenza taċ-
ċirkustanzi tal-każ, jew ma tkunx 
possibbli konformità mar-rekwiżiti fil-
paragrafi 6 u 8, jew ikun japplika l-
paragrafu 2, għandha titwettaq 
valwazzjoni provviżorja. Il-valwazzjoni 
provviżorja għandha tkun konformi mar-
rekwiżiti fil-paragrafu 4 u, sal-punt li 
jkun raġonevolment prattikabbli fiċ-
ċirkustanzi, mar-rekwiżiti fil-paragrafi 1, 
7 u 9.

imħassar

Il-valwazzjoni provviżorja msemmija fl-
ewwel subparagrafu għandha tinkludi 
buffer għal telf addizzjonali, 
b’ġustifikazzjoni xierqa.

Or. en

Emenda 599
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Valwazzjoni li ma tikkonformax mar-
rekwiżiti stipulati f’dan l-Artikolu 
għandha titqies bħala provviżorja sakemm 
persuna indipendenti twettaq valwazzjoni 
li tkun konformi bis-sħiħ mar-rekwiżiti 
stipulati f’dan l-Artikolu. Dik il-
valwazzjoni ex post definittiva għandha 
titwettaq hekk malli jkun prattikabbli.

imħassar

L-għanijiet tal-valwazzjoni expost 
definittiva għandhom ikunu:
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(a) li jiġi żgurat li kwalunkwe telf fl-assi
tal-entità msemmija fl-Artikolu 2 jiġu 
rikonoxxuti bis-sħiħ fil-kotba tal-
kontabbiltà tal-entità;
(b) li tingħata raġuni għad-deċiżjoni li 
jitniżżel il-valur tal-pretensjonijiet tal-
kredituri jew li jiżdied il-valur tal-
korrispettiv imħallas, skont il-
paragrafu 12.

Or. en

Emenda 600
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Fil-każ li l-istima tal-valwazzjoni ex 
post definittiva tal-valur tal-assi netti tal-
entità msemmija fl-Artikolu 2 tkun ogħla 
mill-istima tal-valwazzjoni provviżorja tal-
valur tal-assi netti ta’ dik l-entità, il-Bord 
jista’ jitlob lill-awtorità nazzjonali ta’
riżoluzzjoni biex:

imħassar

(a) teżerċita s-setgħat tagħha li żżid il-
valur tal-pretensjonijiet tal-kredituri li 
tniżżlilhom il-valur bl-għodda tar-
rikapitalizzazzjoni interna;
(b) jagħti struzzjonijiet lil istituzzjoni 
tranżitorja jew veikolu tal-immaniġġar 
tal-assi li jħallas aktar korrispettiv fir-
rigward tal-assi, id-drittijiet, l-
obbligazzjonijiet lill-entità msemmija fl-
Artikolu 2 taħt riżoluzzjoni, fir-rigward 
tal-ishma jew l-istrumenti tas-sjieda lis-
sidien tal-ishma jew l-istrumenti oħra ta’
sjieda.

Or. en
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Emenda 601
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. B’deroga mill-paragrafu 1, 
valwazzjoni provviżorja mwettqa skont il-
paragrafi 10 u 11 għandha tkun bażi 
valida għall-Bord biex jieħu azzjonijiet ta’
riżoluzzjoni jew jeżerċita setgħat ta’ tniżżil 
fil-valur jew ta’ konverżjoni tal-istrumenti 
ta’ kapital.

imħassar

Or. en

Emenda 602
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14. Il-valwazzjoni ma għandu jkollha l-
ebda effett legali u tkun pass proċedurali 
li jħejji għar-rakkomandazzjoni tal-Bord 
li japplika għodda ta’ riżoluzzjoni jew 
jeżerċita setgħa ta’ riżoluzzjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 603
Sławomir Nitras

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14. Il-valwazzjoni ma għandu jkollha l- 14. Il-valwazzjoni għandha tkun parti 
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ebda effett legali u tkun pass proċedurali 
li jħejji għar-rakkomandazzjoni tal-Bord 
li japplika għodda ta’ riżoluzzjoni jew
jeżerċita setgħa ta’ riżoluzzjoni.

integrali tad-deċiżjoni li jiġi applikat 
strument ta’ riżoluzzjoni jew eżerċitata
setgħa ta’ riżoluzzjoni, jew id-deċiżjoni li 
tiġi eżerċitata s-setgħa ta’ tniżżil fil-valur 
jew konverżjoni tal-istrumenti kapitali. Il-
valwazzjoni ma għandhiex tkun soġġetta 
għal reviżjoni ġudizzjarja separata iżda 
biss għal reviżjoni ġudizzjarja flimkien 
mad-deċiżjoni skont l-Artikolu 78 tad-
Direttiva [ ].

Or. en

Emenda 604
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

15. Il-valwazzjoni għandha wkoll
tikkonforma mal-atti delegati li 
jikkonċernaw iċ-ċirkustanzi li fihom 
persuna tkun indipendenti, il-
metodoloġija tal-valutazzjoni tal-valur tal-
assi u l-obbligazzjonijiet tal-entità, u l-
metodoloġija biex jiġi kkalkolat u inkluż 
buffer għal telf addizzjonali fil-
valwazzjoni provviżorja adottata mill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 30(7) tad-
Direttiva [ ].

imħassar

Or. en

Emenda 605
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

16. Wara li titwettaq azzjoni ta’
riżoluzzjoni, għall-finijiet li jiġi vvalutat 
jekk l-azzjonisti u l-kredituri kinux jieħdu
trattament aħjar li kieku l-istituzzjoni taħt 
riżoluzzjoni daħlet fi proċedimenti normali 
ta’ insolvenza, il-Bord għandu jiżgura li 
tiġi mwettqa valwazzjoni minn persuna 
indipendenti. Dik il-valwazzjoni għandha 
tkun tisdinta mill-valwazzjoni mwettqa 
skont il-paragrafi minn (1) sa (14).

16. Wara li titwettaq azzjoni ta’
riżoluzzjoni, għall-finijiet li jiġi vvalutat 
jekk l-azzjonisti u l-kredituri kinux jieħdu 
trattament aħjar li kieku l-istituzzjoni taħt 
riżoluzzjoni daħlet fi proċedimenti normali 
ta’ insolvenza, il-Bord għandu jiżgura li 
tiġi mwettqa valwazzjoni skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 66 tad-
Direttiva dwar Irkupru u Riżoluzzjoni tal-
Banek [ ].

Or. en

Emenda 606
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

17. Il-valwazzjoni msemmija fil-
paragrafu 16 tiddetermina:

imħassar

(a) it-trattament li l-azzjonisti u l-kredituri 
kienu jirċievu li kieku l-entità msemmija 
fl-Artikolu 2 taħt riżoluzzjoni li fir-
rigward tagħha jkun sar trasferiment 
parzjali, tniżżil fil-valur jew konverżjoni, 
daħlet fi proċedimenti normali ta’
insolvenza immedjatament qabel twettqu 
t-trasferiment, it-tniżżil fil-valur jew il-
konverżjoni;
(b) it-trattament reali li l-azzjonisti u l-
kredituri jirċievu fir-riżoluzzjoni tal-entità 
msemmija fl-Artikolu 2 taħt riżoluzzjoni;
(c) jekk hemmx xi differenza bejn it-
trattament imsemmi fil-punt (a) u t-
trattament imsemmi fil-punt (b).

Or. en
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Emenda 607
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

18. Il-valwazzjoni msemmija fil-
paragrafu 16 għandha:

imħassar

(a) tassumi li l-entità msemmija fl-
Artikolu 2 taħt riżoluzzjoni li fir-rigward 
tagħha jkun sar trasferiment parzjali, 
tniżżil fil-valur jew konverżjoni, tkun 
daħlet fi proċedimenti normali ta’
insolvenza immedjatament qabel twettqet 
l-azzjoni ta’ riżoluzzjoni;
(b) tassumi li t-trasferiment parzjali, jew 
it-trasferimenti ta’ drittijiet, assi jew 
obbligazzjonijiet jew it-tniżżil fil-valur jew 
il-konverżjoni ma sarux.
(c) ma tqis l-ebda għoti ta’ għajnuna 
pubblika straordinarja lill-entità 
msemmija fl-Artikolu 2 taħt riżoluzzjoni.

Or. en

Emenda 608
Elisa Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-BĊE, awtorità kompetenti jew 
awtorità ta’ riżoluzzjoni, kif maħtura 
minn Stat Membru skont l-
Artikoli 51(1)(ba) u (bb), u 54 tad-
Direttiva [ ], għandha tinforma lill-Bord 
meta tivvaluta li jkunu ntlaħqu l-
kundizzjonijiet li ġejjin fir-rigward ta’

1. L-awtoritajiet kompetenti, inkluż il-
BĊE, għandhom jinformaw lill-Bord meta
jivvalutaw li jkunu ntlaħqu l-
kundizzjonijiet li ġejjin fir-rigward ta’
entità msemmija fl-Artikolu 2 jew grupp 
stabbilit fi Stat Membru parteċipanti:
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entità msemmija fl-Artikolu 2 jew grupp 
stabbilit fi Stat Membru parteċipanti:

Or. en

Emenda 609
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) hija meħtieġa għajnuna finanzjarja 
pubblika straordinarja għall-entità jew il-
grupp, ħlief fi kwalunkwe ċirkustanza 
stipulata fil-punt (d)(iii) tal-
Artikolu 16(3).

imħassar

Or. en

Emenda 610
Elisa Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu ta’ qabel tista’ sseħħ wara 
talba għall-valutazzjoni mill-Bord jew 
mill-awtorità nazzjonali tar-riżoluzzjoni, 
jekk xi ħadd minnhom iqis li hemm 
raġuni biex jitqies li l-kundizzjonijiet 
imsemmija fis-subparagrafu ta’ qabel 
intlaħqu fir-rigward tal-entità msemmija 
fl-Artikolu 2 jew ta’ grupp stabbilit fl-Istat 
Membru parteċipanti.

Or. en
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Emenda 611
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha tneħħi l-ostakoli għar-riżoluzzjoni.

Emenda 612
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) filwaqt li jiġi kunsidrat iż-żmien u 
ċirkustanzi rilevanti oħra, ma hemmx 
prospett raġonevoli li kwalunkwe azzjoni, 
inkluża azzjoni minn settur privat 
alternattiv jew ta’ superviżjoni (inklużi 
miżuri ta’ intervent bikri) apparti t-tnaqqis 
fil-valur jew il-konverżjoni tal-istrumenti 
kapitali, kemm weħidhom jew flimkien 
ma’ azzjoni ta’ riżoluzzjoni, jistgħu 
jimpedixxu l-falliment tal-entità jew il-
grupp f’qafas ta’ żmien raġonevoli.

(b) filwaqt li jiġi kunsidrat iż-żmien u 
ċirkustanzi rilevanti oħra, ma hemmx 
prospett raġonevoli li kwalunkwe azzjoni, 
inkluża azzjoni minn settur privat 
alternattiv, li magħhom jgħoddu wkoll 
miżuri ta’ skemi ta’ garanzija tad-depożiti
jew sistemi ta’ sigurtà istituzzjonali, jew 
ta’ superviżjoni (inklużi miżuri ta’
intervent bikri) apparti t-tnaqqis fil-valur 
jew il-konverżjoni tal-istrumenti kapitali, 
kemm weħidhom jew flimkien ma’ azzjoni 
ta’ riżoluzzjoni, jistgħu jimpedixxu l-
falliment tal-entità jew il-grupp f’qafas ta’
żmien raġonevoli.

Or. de
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Emenda 613
Elisa Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-finijiet tal-punt (a) tal-
paragrafu 1, dik l-entità għandha titqies li 
qed tfalli jew probabbli tfalli fejn ikun 
hemm waħda jew aktar miċ-ċirkustanzi 
stabbiliti fl-Artikolu 16(3).

3. Għall-finijiet tal-punt (a) tal-
paragrafu 2, entità għandha titqies li qed 
tfalli jew probabbli tfalli fejn ikun hemm 
waħda jew aktar miċ-ċirkustanzi stabbiliti 
fl-Artikolu 16(3).

Or. en

Emenda 614
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni, b’rakkomandazzjoni 
tal-Bord jew b’inizjattiva tagħha stess, 
tivverifika li l-kundizzjonijiet imsemmija
fil-paragrafu 1 huma ssodifati. Il-
Kummissjoni tiddetermina jekk is-setgħat 
ta’ tniżżil fil-valur u ta’ konverżjoni tal-
istrumenti ta’ kapital għandhomx jiġu 
eżerċitati weħidhom jew skont il-proċedura 
fl-Artikolu 16 minn (4) sa (7), flimkien 
ma’ azzjoni ta’ riżoluzzjoni.

5. Il-Bord jivverifika li l-kundizzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1 huma ssodisfati 
u, skont id-Direttiva dwar Irkupru u 
Riżoluzzjoni tal-Banek [ ], jiddetermina
jekk is-setgħat ta’ tniżżil fil-valur u ta’
konverżjoni tal-istrumenti ta’ kapital 
għandhomx jiġu eżerċitati weħidhom jew 
skont il-proċedura fl-Artikolu 16 minn (4) 
sa (7), flimkien ma’ azzjoni ta’
riżoluzzjoni.

Or. en

Emenda 615
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni, b’rakkomandazzjoni
tal-Bord jew b’inizjattiva tagħha stess,
tivverifika li l-kundizzjonijiet imsemmija 
fil-paragrafu 1 huma ssodifati. Il-
Kummissjoni tiddetermina jekk is-setgħat 
ta’ tniżżil fil-valur u ta’ konverżjoni tal-
istrumenti ta’ kapital għandhomx jiġu 
eżerċitati weħidhom jew skont il-proċedura 
fl-Artikolu 16 minn (4) sa (7), flimkien 
ma’ azzjoni ta’ riżoluzzjoni.

5. Il-Bord, b’rakkomandazzjoni tal-BĊE
jew b’inizjattiva tiegħu stess, jivverifika li 
l-kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
huma ssodisfati. Il-Bord jiddetermina jekk 
is-setgħat ta’ tniżżil fil-valur u ta’
konverżjoni tal-istrumenti ta’ kapital 
għandhomx jiġu eżerċitati weħidhom jew 
skont il-proċedura fl-Artikolu 16 minn (4) 
sa (7), flimkien ma’ azzjoni ta’
riżoluzzjoni.

Or. en

Emenda 616
Elisa Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni, b’rakkomandazzjoni 
tal-Bord jew b’inizjattiva tagħha stess, 
tivverifika li l-kundizzjonijiet imsemmija 
fil-paragrafu 1 huma ssodifati. Il-
Kummissjoni tiddetermina jekk is-setgħat 
ta’ tniżżil fil-valur u ta’ konverżjoni tal-
istrumenti ta’ kapital għandhomx jiġu 
eżerċitati weħidhom jew skont il-proċedura 
fl-Artikolu 16 minn (4) sa (7), flimkien 
ma’ azzjoni ta’ riżoluzzjoni.

5. Il-Kummissjoni, b’rakkomandazzjoni 
tal-Bord, tivverifika li l-kundizzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1 huma ssodisfati. 
Il-Kummissjoni, b’rakkomandazzjoni tal-
Bord, tiddetermina jekk is-setgħat ta’
tniżżil fil-valur u ta’ konverżjoni tal-
istrumenti ta’ kapital għandhomx jiġu 
eżerċitati weħidhom jew skont il-proċedura 
fl-Artikolu 16 minn (4) sa (7), flimkien 
ma’ azzjoni ta’ riżoluzzjoni.

Or. en

Emenda 617
Thomas Händel
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Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni, b’rakkomandazzjoni 
tal-Bord jew b’inizjattiva tagħha stess, 
tivverifika li l-kundizzjonijiet imsemmija 
fil-paragrafu 1 huma ssodifati. Il-
Kummissjoni tiddetermina jekk is-setgħat 
ta’ tniżżil fil-valur u ta’ konverżjoni tal-
istrumenti ta’ kapital għandhomx jiġu 
eżerċitati weħidhom jew skont il-proċedura 
fl-Artikolu 16 minn (4) sa (7), flimkien 
ma’ azzjoni ta’ riżoluzzjoni.

5. Il-Kummissjoni, b’rakkomandazzjoni 
tal-Bord, tivverifika li l-kundizzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1 huma ssodisfati. 
Il-Kummissjoni tiddetermina jekk is-
setgħat ta’ tniżżil fil-valur u ta’
konverżjoni tal-istrumenti ta’ kapital 
għandhomx jiġu eżerċitati weħidhom jew 
skont il-proċedura fl-Artikolu 16 minn (4) 
sa (7), flimkien ma’ azzjoni ta’
riżoluzzjoni.

Or. en

Emenda 618
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni, b’rakkomandazzjoni 
tal-Bord jew b’inizjattiva tagħha stess,
tivverifika li l-kundizzjonijiet imsemmija 
fil-paragrafu 1 huma ssodifati. Il-
Kummissjoni tiddetermina jekk is-setgħat 
ta’ tniżżil fil-valur u ta’ konverżjoni tal-
istrumenti ta’ kapital għandhomx jiġu 
eżerċitati weħidhom jew skont il-proċedura 
fl-Artikolu 16 minn (4) sa (7), flimkien 
ma’ azzjoni ta’ riżoluzzjoni.

5. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, 
b’rakkomandazzjoni tal-Bord jew 
b’inizjattiva tagħhom stess, jivverifikaw li 
l-kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
huma ssodisfati. L-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti jiddeterminaw jekk is-setgħat 
ta’ tniżżil fil-valur u ta’ konverżjoni tal-
istrumenti ta’ kapital għandhomx jiġu 
eżerċitati weħidhom jew skont il-proċedura 
fl-Artikolu 16 minn (4) sa (7), flimkien 
ma’ azzjoni ta’ riżoluzzjoni.

Or. en

Emenda 619
Sharon Bowles
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Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fejn il-Kummissjoni tiddetermina li l-
kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
huma ssodisfati, iżda l-kundizzjonijiet 
għar-riżoluzzjoni skont l-Artikolu 16(2) 
mhumiex issodisfati, il-Bord, wara 
deċiżjoni tal-Kummissjoni, jagħti 
struzzjonijiet lill-awtoritajiet nazzjonali tar-
riżoluzzjoni biex jeżerċitaw is-setgħat tat-
tniżżil fil-valur jew ta’ konverżjoni skont l-
Artikoli 51 u 52 tad-Direttiva [ ].

6. Fejn il-Bord jiddetermina li l-
kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
huma ssodisfati, iżda l-kundizzjonijiet 
għar-riżoluzzjoni skont l-Artikolu 16(2) 
mhumiex issodisfati, il-Bord jagħti 
struzzjonijiet lill-awtoritajiet nazzjonali tar-
riżoluzzjoni biex jeżerċitaw is-setgħat tat-
tniżżil fil-valur jew ta’ konverżjoni skont l-
Artikoli 51 u 52 tad-Direttiva [ ].

Or. en

Emenda 620
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fejn il-Kummissjoni tiddetermina li l-
kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
huma ssodisfati, iżda l-kundizzjonijiet 
għar-riżoluzzjoni skont l-Artikolu 16(2) 
mhumiex issodisfati, il-Bord, wara 
deċiżjoni tal-Kummissjoni, jagħti 
struzzjonijiet lill-awtoritajiet nazzjonali tar-
riżoluzzjoni biex jeżerċitaw is-setgħat tat-
tniżżil fil-valur jew ta’ konverżjoni skont l-
Artikoli 51 u 52 tad-Direttiva [ ].

6. Fejn il-Bord jiddetermina li l-
kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
huma ssodisfati, iżda l-kundizzjonijiet 
għar-riżoluzzjoni skont l-Artikolu 16(2) 
mhumiex issodisfati, il-Bord jagħti 
struzzjonijiet lill-awtoritajiet nazzjonali tar-
riżoluzzjoni biex jeżerċitaw is-setgħat tat-
tniżżil fil-valur jew ta’ konverżjoni skont l-
Artikoli 51 u 52 tad-Direttiva [ ].

Or. en

Emenda 621
Markus Ferber
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Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fejn il-Kummissjoni tiddetermina li l-
kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
huma ssodisfati, iżda l-kundizzjonijiet 
għar-riżoluzzjoni skont l-Artikolu 16(2) 
mhumiex issodisfati, il-Bord, wara 
deċiżjoni tal-Kummissjoni, jagħti 
struzzjonijiet lill-awtoritajiet nazzjonali tar-
riżoluzzjoni biex jeżerċitaw is-setgħat tat-
tniżżil fil-valur jew ta’ konverżjoni skont l-
Artikoli 51 u 52 tad-Direttiva [ ].

6. Fejn l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti jiddeterminaw li l-
kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
huma ssodisfati, iżda l-kundizzjonijiet 
għar-riżoluzzjoni skont l-Artikolu 16(2) 
mhumiex issodisfati, il-Bord, wara 
deċiżjoni tal-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti, jagħti struzzjonijiet lill-
awtoritajiet nazzjonali tar-riżoluzzjoni biex 
jeżerċitaw is-setgħat tat-tniżżil fil-valur 
jew ta’ konverżjoni skont l-Artikoli 51 u 52 
tad-Direttiva [ ].

Or. en

Emenda 622
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 8 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Bord jiżgura li l-awtoritajiet 
nazzjonali tar-riżoluzzjoni jeżerċitaw is-
setgħat tat-tniżżil fil-valur jew ta’
konverżjoni b’mod li jipproduċu r-riżultati 
li ġejjin:

8. Il-Bord jiżgura li l-awtoritajiet 
nazzjonali tar-riżoluzzjoni jeżerċitaw is-
setgħat tat-tniżżil fil-valur jew ta’
konverżjoni b’mod li jsegwu d-Direttiva 
dwar Irkupru u Riżoluzzjoni tal-Banek [ ].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-setgħat tat-tniżżil fil-valur u ta’ konverżjoni huma stabbiliti fil-BRRD u għaldaqstant ir-
replikazzjoni tat-test tal-BRRD f’dan l-Artikolu mhijiex neċessarja.

Emenda 623
Sharon Bowles
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Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 8 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-Ekwità Komuni tal-Grad 1 tonqos l-
ewwel, f’proporzjon tat-telf u sal-kapaċità 
tagħha;

imħassar

Or. en

Emenda 624
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 8 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ammont prinċipali tal-istrumenti 
kapitali relevanti jitniżżel fil-valur jew jiġi 
kkonvertiti fi strumenti tal-Grad 1 tal-
Ekwità Komuni jew it-tnejn, sal-punt 
meħtieġ u sal-kapaċità tal-istrumenti 
kapitali rilevanti.

imħassar

Or. en

Emenda 625
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. L-awtoritajiet nazzjonali tar-
riżoluzzjoni jimplimentaaw l-
istruzzjonijiet tal-Bord u jeżerċitaw is-
setħgat tat-tniżżil fil-valur jew tal-
konverżjoni ta’ strumenti tal-kapital skont 

imħassar
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l-Artikolu 26.

Or. en

Emenda 626
Elisa Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Bla ħsara għall-paragrafu 5, l-għodod 
tar-riżoluzzjoni jistgħu jiġu applikati 
separatament jew flimkien, ħlief għall-
għodda tas-separazzjoni tal-assi li tista’ tiġi 
applikata biss flimkien ma’ għodod oħra 
tar-riżoluzzjoni.

4. L-għodod tar-riżoluzzjoni jistgħu jiġu 
applikati separatament jew flimkien, ħlief 
għall-għodda tas-separazzjoni tal-assi li 
tista’ tiġi applikata biss flimkien ma’
għodod oħra tar-riżoluzzjoni.

Or. en

Emenda 627
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Bla ħsara għall-paragrafu 5, l-għodod 
tar-riżoluzzjoni jistgħu jiġu applikati 
separatament jew flimkien, ħlief għall-
għodda tas-separazzjoni tal-assi li tista’
tiġi applikata biss flimkien ma’ għodod 
oħra tar-riżoluzzjoni.

4. Bla ħsara għall-paragrafu 5, l-għodod 
tar-riżoluzzjoni jistgħu jiġu applikati 
separatament jew flimkien.

Or. en

Emenda 628
Markus Ferber
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Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. 5 (ġdid) L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-għodda tar-rikapitalizzazzjoni 
interna tiġi applikata skont il-forma legali 
tal-istituzzjoni ta’ kreditu kkonċernata.

Or. en

Emenda 629
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Għall-finijiet tat-twettiq tal-kompiti li 
ngħatawlu b’dan ir-Regolament, u bl-
objettiv li jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi 
fl-applikazzjoni tal-għodod ta’
riżoluzzjoni, il-Bord, flimkien mal-
Kummissjoni, għandu jadotta manwal ta’
riżoluzzjoni li jistabbilixxi gwida ċara u 
dettaljata għall-użu tal-għodod ta’
riżoluzzjoni stabbiliti fid-Direttiva [ ].

Or. en

Emenda 630
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fir-rigward tal-entitajiet sistemiċi ta’
daqs kritiku msemmija fl-Art 16a (ġdid) 
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il-Bord jista’ japplika separatament jew 
flimkien l-għodod ta’ riżoluzzjoni (a) sa 
(c) tal-paragrafu 2.

Or. en

Emenda 631
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iskema tar-riżoluzzjoni adottata mill-
Bord skont l-Artikolu 16(8) għandha 
tistabbilixxi, f’konformità mad-
deċiżjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-
qafas tar-riżoluzzjoni skont l-
Artikolu 16(6) u ma’ kwalunkwe deċiżjoni 
dwar l-għajnuna mill-Istat, fejn applikabbli
b’analoġija id-dettalji tal-għodod tar-
riżoluzzjoni li għandhom jiġu applikati lill-
istituzzjoni taħt riżoluzzjoni li jirrigwardaw 
mill-inqas il-miżuri msemmija fl-
Artikoli 21(2), 22(2), 23(2) u 24(1) u 
tiddetermina l-ammonti speċifiċi u l-
għanijiet li għalihom il-Fond għandu 
jintuża.

L-iskema tar-riżoluzzjoni adottata mill-
Bord skont l-Artikolu 16(8) għandha 
tistabbilixxi l-qafas tar-riżoluzzjoni skont 
l-Artikolu 16(6) u tikkonforma ma’
kwalunkwe deċiżjoni dwar l-għajnuna 
mill-Istat li ssir b’segwitu tal-istess regoli 
bħal dawk applikabbli għall-għajnuna 
mill-Istat Membru individwali skont id-
Direttiva dwar Irkupru u Riżoluzzjoni tal-
Banek [ ]. Il-Bord għandu jistabbilixxi d-
dettalji tal-għodod tar-riżoluzzjoni li 
għandhom jiġu applikati lill-istituzzjoni 
taħt riżoluzzjoni li jirrigwardaw mill-inqas 
il-miżuri msemmija fl-Artikoli 21(2), 
22(2), 23(2) u 24(1) u tiddetermina l-
ammonti speċifiċi u l-għanijiet li għalihom 
il-Fond għandu jintuża.

Or. en

Emenda 632
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iskema tar-riżoluzzjoni adottata mill- L-iskema tar-riżoluzzjoni adottata mill-
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Bord skont l-Artikolu 16(8) għandha
tistabbilixxi, f’konformità mad-
deċiżjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-qafas 
tar-riżoluzzjoni skont l-Artikolu 16(6) u 
ma’ kwalunkwe deċiżjoni dwar l-għajnuna 
mill-Istat, fejn applikabbli b’analoġija id-
dettalji tal-għodod tar-riżoluzzjoni li 
għandhom jiġu applikati lill-istituzzjoni 
taħt riżoluzzjoni li jirrigwardaw mill-inqas 
il-miżuri msemmija fl-Artikoli 21(2), 
22(2), 23(2) u 24(1) u tiddetermina l-
ammonti speċifiċi u l-għanijiet li għalihom 
il-Fond għandu jintuża.

Bord skont l-Artikolu 16(8) għandha 
tistabbilixxi, f’konformità mad-
deċiżjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-qafas 
tar-riżoluzzjoni skont l-Artikolu 16(6) jew 
tal-Kunsill skont l-Artikolu 16(7b) u ma’
kwalunkwe deċiżjoni dwar l-għajnuna 
mill-Istat, fejn applikabbli b’analoġija, id-
dettalji tal-għodod tar-riżoluzzjoni li 
għandhom jiġu applikati lill-istituzzjoni 
taħt riżoluzzjoni li jirrigwardaw mill-inqas 
il-miżuri msemmija fl-Artikoli 21(2), 
22(2), 23(2) u 24(1), li għandhom jiġu 
implimentati mill-awtoritajiet nazzjonali 
tar-riżoluzzjoni skont id-dispożizzjonijiet 
rilevanti tad-Direttiva [..] kif trasposta fil-
liġi nazzjonali, u tiddetermina l-ammonti 
speċifiċi u l-għanijiet li għalihom il-Fond 
għandu jintuża.

Or. en

Emenda 633
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iskema tar-riżoluzzjoni adottata mill-
Bord skont l-Artikolu 16(8) għandha 
tistabbilixxi, f’konformità mad-
deċiżjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-
qafas tar-riżoluzzjoni skont l-
Artikolu 16(6) u ma’ kwalunkwe deċiżjoni 
dwar l-għajnuna mill-Istat, fejn applikabbli 
b’analoġija id-dettalji tal-għodod tar-
riżoluzzjoni li għandhom jiġu applikati lill-
istituzzjoni taħt riżoluzzjoni li jirrigwardaw 
mill-inqas il-miżuri msemmija fl-
Artikoli 21(2), 22(2), 23(2) u 24(1) u 
tiddetermina l-ammonti speċifiċi u l-
għanijiet li għalihom il-Fond għandu 
jintuża.

L-iskema tar-riżoluzzjoni adottata mill-
Bord skont l-Artikolu 16(8) għandha 
tistabbilixxi, f’konformità ma’ kwalunkwe 
deċiżjoni dwar l-għajnuna mill-Istat, fejn 
applikabbli b’analoġija id-dettalji tal-
għodod tar-riżoluzzjoni li għandhom jiġu 
applikati lill-istituzzjoni taħt riżoluzzjoni li 
jirrigwardaw mill-inqas il-miżuri 
msemmija fl-Artikoli 21(2), 22(2), 23(2) u 
24(1) u tiddetermina l-ammonti speċifiċi u 
l-għanijiet li għalihom il-Fond għandu 
jintuża.
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Or. en

Emenda 634
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iskema tar-riżoluzzjoni adottata mill-
Bord skont l-Artikolu 16(8) għandha 
tistabbilixxi, f’konformità mad-
deċiżjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-qafas 
tar-riżoluzzjoni skont l-Artikolu 16(6) u 
ma’ kwalunkwe deċiżjoni dwar l-għajnuna 
mill-Istat, fejn applikabbli b’analoġija id-
dettalji tal-għodod tar-riżoluzzjoni li 
għandhom jiġu applikati lill-istituzzjoni 
taħt riżoluzzjoni li jirrigwardaw mill-inqas 
il-miżuri msemmija fl-Artikoli 21(2), 
22(2), 23(2) u 24(1) u tiddetermina l-
ammonti speċifiċi u l-għanijiet li għalihom 
il-Fond għandu jintuża.

L-iskema tar-riżoluzzjoni adottata mill-
Bord skont l-Artikolu 16(8) għandha 
tistabbilixxi, f’konformità mad-
deċiżjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-qafas 
tar-riżoluzzjoni skont l-Artikolu 16(6) u 
ma’ kwalunkwe deċiżjoni dwar l-għajnuna 
mill-Istat, fejn applikabbli b’analoġija id-
dettalji tal-għodod tar-riżoluzzjoni li 
għandhom jiġu applikati lill-istituzzjoni 
taħt riżoluzzjoni li jirrigwardaw mill-inqas 
il-miżuri msemmija fl-Artikoli 21(2), 
22(2), 23(2) u 24(1) u tiddetermina l-
ammonti speċifiċi u l-għanijiet li għalihom 
il-Fond għandu jintuża. Il-Bord għandu 
jiżgura li l-għodod tar-riżoluzzjoni jiġu 
applikati proporzjonalment. F’konformità 
mar-regoli attwali dwar l-għajnuna mill-
Istat maħruġa mill-Kummissjoni Ewropea 
fl-10.07.2013 l-għodda ta’
rikapitalizzazzjoni interna għandu dejjem 
ikollha preferenza fuq l-għodod l-oħra 
tar-riżoluzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-opinjoni ex-ante rikapitalizzazzjoni interna hija l-iżjed għodda tar-riżoluzzjoni 
effettiva għaliex tnaqqas il-periklu morali għall-azzjonisti.

Emenda 635
Markus Ferber
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Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iskema tar-riżoluzzjoni adottata mill-
Bord skont l-Artikolu 16(8) għandha 
tistabbilixxi, f’konformità mad-
deċiżjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-
qafas tar-riżoluzzjoni skont l-
Artikolu 16(6) u ma’ kwalunkwe deċiżjoni 
dwar l-għajnuna mill-Istat, fejn applikabbli 
b’analoġija id-dettalji tal-għodod tar-
riżoluzzjoni li għandhom jiġu applikati lill-
istituzzjoni taħt riżoluzzjoni li jirrigwardaw 
mill-inqas il-miżuri msemmija fl-
Artikoli 21(2), 22(2), 23(2) u 24(1) u 
tiddetermina l-ammonti speċifiċi u l-
għanijiet li għalihom il-Fond għandu 
jintuża.

L-iskema tar-riżoluzzjoni adottata mill-
Bord skont l-Artikolu 16(8) għandha 
tistabbilixxi, f’konformità mad-
deċiżjonijiet tal-awtoritajiet nazzjonali
kompetenti dwar il-qafas tar-riżoluzzjoni 
skont l-Artikolu 16(6) u ma’ kwalunkwe 
deċiżjoni dwar l-għajnuna mill-Istat, fejn 
applikabbli b’analoġija id-dettalji tal-
għodod tar-riżoluzzjoni li għandhom jiġu 
applikati lill-istituzzjoni taħt riżoluzzjoni li 
jirrigwardaw mill-inqas il-miżuri 
msemmija fl-Artikoli 21(2), 22(2), 23(2) u 
24(1) u tiddetermina l-ammonti speċifiċi u 
l-għanijiet li għalihom il-Fond għandu 
jintuża.

Or. en

Emenda 636
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Matul il-proċess tar-riżoluzzjoni, il-Bord 
jista’ jemenda u jaġġorna l-iskema tar-
riżoluzzjoni kif xieraq fid-dawl taċ-
ċirkustanzi fil-każ u fil-qafas tar-
riżoluzzjoni kif deċiż dwarha mill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 16(6).

imħassar

Or. en

Emenda 637
Sharon Bowles
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Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Matul il-proċess tar-riżoluzzjoni, il-Bord 
jista’ jemenda u jaġġorna l-iskema tar-
riżoluzzjoni kif xieraq fid-dawl taċ-
ċirkustanzi fil-każ u fil-qafas tar-
riżoluzzjoni kif deċiż dwarha mill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 16(6).

Matul il-proċess tar-riżoluzzjoni, il-Bord 
jista’ jemenda u jaġġorna l-iskema tar-
riżoluzzjoni kif xieraq fid-dawl taċ-
ċirkustanzi fil-każ u fil-qafas tar-
riżoluzzjoni kif deċiż dwarha skont l-
Artikolu 16(6).

Or. en

Emenda 638
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Matul il-proċess tar-riżoluzzjoni, il-Bord 
jista’ jemenda u jaġġorna l-iskema tar-
riżoluzzjoni kif xieraq fid-dawl taċ-
ċirkustanzi fil-każ u fil-qafas tar-
riżoluzzjoni kif deċiż dwarha mill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 16(6).

Matul il-proċess tar-riżoluzzjoni, il-Bord 
jista’ jemenda u jaġġorna l-iskema tar-
riżoluzzjoni kif xieraq fid-dawl taċ-
ċirkustanzi fil-każ u fil-qafas tar-
riżoluzzjoni kif deċiż dwarha mill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 16(6) jew 
mill-Kunsill skont l-Artikolu 16(7b) 
rispettivament.

Or. en

Emenda 639
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-qafas deċiż mill-Kummissjoni, l- 1. Fil-qafas deċiż mill-Bord, l-għodda ta’
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għodda ta’ bejgħ ta’ operat għandha 
tikkonsisti fit-trasferiment għand xerrej li 
mhuwiex istituzzjoni tranżitorja ta’ dan li 
ġej:

bejgħ ta’ operat għandha tikkonsisti fit-
trasferiment għand xerrej li mhuwiex 
istituzzjoni tranżitorja ta’ dan li ġej:

Or. en

Emenda 640
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-qafas deċiż mill-Kummissjoni, l-
għodda ta’ bejgħ ta’ operat għandha 
tikkonsisti fit-trasferiment għand xerrej li 
mhuwiex istituzzjoni tranżitorja ta’ dan li 
ġej:

1. Fil-qafas deċiż, l-għodda ta’ bejgħ ta’
operat għandha tikkonsisti fit-trasferiment 
għand xerrej li mhuwiex istituzzjoni 
tranżitorja ta’ dan li ġej:

Or. en

Emenda 641
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-qafas deċiż mill-Kummissjoni, l-
għodda ta’ istituzzjoni tranżitorja għandha 
tikkonsisti fit-trasferiment għand 
istituzzjoni tranżitorja ta’ kwalunkwe minn 
dan li ġej:

1. Fil-qafas deċiż mill-Bord, l-għodda ta’
istituzzjoni tranżitorja għandha tikkonsisti 
fit-trasferiment għand istituzzjoni 
tranżitorja ta’ kwalunkwe minn dan li ġej:

Or. en

Emenda 642
Sharon Bowles
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Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-qafas deċiż mill-Kummissjoni, l-
għodda ta’ istituzzjoni tranżitorja għandha 
tikkonsisti fit-trasferiment għand 
istituzzjoni tranżitorja ta’ kwalunkwe minn 
dan li ġej:

1. Fil-qafas deċiż, l-għodda ta’ istituzzjoni 
tranżitorja għandha tikkonsisti fit-
trasferiment għand istituzzjoni tranżitorja 
ta’ kwalunkwe minn dan li ġej:

Or. en

Emenda 643
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Kwalunkwe korrispettiv riċevut għall-
istituzzjoni tranżitorja jew uħud mid-
drittijiet u obbligazzjonijiet ta’ proprjetà 
jew id-drittijiet u obbligazzjonijiet ta’
proprjetà kollha tal-istituzzjoni tranżitorja 
għandhom jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet rilevanti fil-[BRRD].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija kwistjoni teknika li għad trid tiġi risolta fin-negozjati li għaddejjin dwar il-BRRD, li 
eventwalment għandhom jiġu allinjati.

Emenda 644
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-qafas deċiż mill-Kummissjoni, l-
għodda tas-separazzjoni tal-assi għandha 
tikkonsisti fit-trasferiment ta’ assi, drittijiet 
jew obbligazzjonijiet ta’ istituzzjoni taħt 
riżoluzzjoni lil mezz tal-immaniġġar tal-
assi.

Fil-qafas deċiż, l-għodda tas-separazzjoni 
tal-assi għandha tikkonsisti fit-trasferiment 
ta’ assi, drittijiet jew obbligazzjonijiet ta’
istituzzjoni taħt riżoluzzjoni lil mezz tal-
immaniġġjar tal-assi skont id-Direttiva 
dwar Irkupru u Riżoluzzjoni tal-Banek [ ].

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għodda tas-separazzjoni tal-assi hija stabbilita fil-BRRD u għaldaqstant ir-replikazzjoni 
tat-test tal-BRRD f’dan l-Artikolu mhijiex neċessarja.

Emenda 645
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-qafas deċiż mill-Kummissjoni, l-
għodda tas-separazzjoni tal-assi għandha 
tikkonsisti fit-trasferiment ta’ assi, drittijiet 
jew obbligazzjonijiet ta’ istituzzjoni taħt 
riżoluzzjoni lil mezz tal-immaniġġar tal-
assi.

Fil-qafas deċiż mill-Bord, l-għodda tas-
separazzjoni tal-assi għandha tikkonsisti 
fit-trasferiment ta’ assi, drittijiet jew 
obbligazzjonijiet ta’ istituzzjoni taħt 
riżoluzzjoni lil mezz tal-immaniġġjar tal-
assi.

Or. en

Emenda 646
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mezz tal-immaniġġar tal-assi għandu imħassar
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jkun entità ġuridika li tissodisfa r-
rekwiżiti kollha li ġejjin:
(a) ikun totalment jew parzjalment 
proprjetà ta’ jew ikkontrollat minn 
awtorità pubblika waħda jew aktar, li 
jistgħu jinkludu l-awtorità tar-riżoluzzjoni 
jew l-arranġament tal-finanzjament tar-
riżoluzzjoni;
(b) ikun inħoloq biex jirċievi l-assi, id-
drittijiet u l-obbligazzjonijiet kollha jew xi 
wħud minnhom ta’ istituzzjoni jew 
istituzzjonijiet taħt riżoluzzjoni jew 
istituzzjoni tranżitorja.

Or. en

Emenda 647
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikun totalment jew parzjalment 
proprjetà ta’ jew ikkontrollat minn 
awtorità pubblika waħda jew aktar, li 
jistgħu jinkludu l-awtorità tar-riżoluzzjoni 
jew l-arranġament tal-finanzjament tar-
riżoluzzjoni;

(a) ikun totalment jew parzjalment 
proprjetà ta’ jew ikkontrollat mill-Bord;

Or. en

Emenda 648
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dwar l-għodda tas-separazzjoni tal- imħassar
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assi, l-iskema tar-riżoluzzjoni msemmija 
fl-Artikolu 20 għandha tistabbilixxi 
b’mod partikolari:
(a) l-istrumenti, l-assi, id-drittijiet u l-
obbligazzjonijiet li għandhom jiġu 
ttrasferiti minn awtorità nazzjonali tar-
riżoluzzjoni lil mezz tal-immaniġġar tal-
assi f’konformità mal-Artikolu 36 minn 
(1) sa (4) u minn (6) sa (10) tad-Direttiva [ 
];
(b) il-korrispettiv li għalih l-assi 
għandhom jiġu ttrasferiti mill-awtorità 
nazzjonali ta’ riżoluzzjoni lill-mezz tal-
immaniġġar tal-assi, skont il-prinċipji 
stabbiliti fl-Artikolu 17. Din id-
dispożizzjoni ma timpedixxix li l-
korrispettiv ikollu valur nominali jew 
negattiv.

Or. en

Emenda 649
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Kwalunkwe korrispettiv riċevut għall-
mezz tal-immaniġġar tal-assi jew uħud 
mid-drittijiet u obbligazzjonijiet ta’
proprjetà jew id-drittijiet u 
obbligazzjonijiet ta’ proprjetà kollha tal-
mezz tal-immaniġġar tal-assi għandhom 
jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet 
rilevanti fil-[BRRD].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija kwistjoni teknika li għad trid tiġi risolta fin-negozjati li għaddejjin dwar il-BRRD, li 
eventwalment għandhom jiġu allinjati.
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Emenda 650
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – sotto-paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna 
tista’ tiġi applikata għal kwalunkwe minn 
dawn l-iskopijiet:

L-għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna 
tista’ tiġi applikata għal kwalunkwe minn 
dawn l-iskopijiet u bbażata fuq l-Artikoli 
37 u 38 tad-“Direttiva li tistabbilixxi qafas 
għall-irkupru u –riżoluzzjoni ta’
istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’
investiment" (BRRD):

Or. de

Emenda 651
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna 
tista’ tiġi applikata għal kwalunkwe minn 
dawn l-iskopijiet:

L-għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna 
tista’ tiġi applikata għal kwalunkwe minn 
dawn l-iskopijiet skont l-Artikoli 37 u 38 
tad-Direttiva dwar Irkupru u Riżoluzzjoni 
tal-Banek:

Or. en

Emenda 652
Burkhard Balz

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna 
tista’ tiġi applikata għal kwalunkwe minn 
dawn l-iskopijiet:

L-għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna 
tista’ tiġi applikata għal kwalunkwe minn 
dawn l-iskopijiet u skont l-Artikoli 37 u 38 
tad-Direttiva [ ] li tistabbilixxi qafas għall-
irkupru u r-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet 
ta’ kreditu u ditti tal-investiment:

Or. en

Emenda 653
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna
tista’ tiġi applikata għal kwalunkwe minn 
dawn l-iskopijiet:

L-għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna
għandha tiġi applikata skont id-Direttiva 
dwar Irkupru u Riżoluzzjoni tal-Banek [ ].

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għodda ta’ rikapitalizzazzjoni interna hija stabbilita fil-BRRD u għaldaqstant ir-
replikazzjoni tat-test tal-BRRD f’dan l-Artikolu mhijiex neċessarja.

Emenda 654
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) biex tiġi rikapitalizzata entità 
msemmija fl-Artikolu 2 li tissodisfa l-
kundizzjonijiet għal riżoluzzjoni sal-punt 
suffiċjenti biex tiġi restawrata l-kapaċità 

imħassar
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tagħha li tikkonforma mal-kundizzjonijiet 
tal-awtorizzazzjoni u li twettaq l-attivitajiet 
li għalihom hija awtorizzata skont id-
Direttiva 2013/36/UE jew id-Direttiva 
2004/39/KE;

Or. en

Emenda 655
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tiġi konvertita l-ekwità jew jitnaqqas l-
ammont kapitali tal-pretensjonijiet jew l-
istrumenti ta’ dejn li huma ttrasferiti lill-
istituzzjoni tranżitorja bil-għan li jiġi 
pprovdut kapital għal dik l-istituzzjoni 
tranżitorja.

imħassar

Or. en

Emenda 656
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-qafas deċiż mill-Kummissjoni dwar l-
għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna, l-
iskema tar-riżoluzzjoni għandha 
tistabbilixxi b’mod partikolari:

imħassar

(a) l-ammont aggregat li bih l-
obbligazzjonijiet eliġibbli jridu jiġu 
mnaqqsa jew konvertiti, skont il-
paragarfu 6;
(b) l-obbligazzjonijiet li jistgħu jiġu 
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esklużi skont il-paragrafi mill-5 sat-13;
(c) l-objettivi u l-kontenut minimu tal-
pjan ta’ riorganizzazzjoni tal-operat li 
għandhom jiġu ppreżentati skont il-
paragrafu 16.

Or. en

Emenda 657
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-qafas deċiż mill-Kummissjoni dwar l-
għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna, l-
iskema tar-riżoluzzjoni għandha 
tistabbilixxi b’mod partikolari:

Fil-qafas deċiż mill-Bord dwar l-għodda 
tar-rikapitalizzazzjoni interna, l-iskema tar-
riżoluzzjoni għandha ssegwi d-
dispożizzjonijiet rilevanti kollha stabbiliti 
fid-Direttiva (BRRD) u għandha
tistabbilixxi b’mod partikolari:

Or. en

Emenda 658
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-obbligazzjonijiet li jistgħu jiġu 
esklużi skont il-paragrafi mill-5 sat-13;

imħassar

Or. en

Emenda 659
Sharon Bowles
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Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna 
tista’ tiġi applikata għall-iskop imsemmi 
fil-punt (a) tal-paragrafu 1 biss jekk ikun 
hemm prospett realistiku li l-applikazzjoni 
ta’ dik l-għodda, flimkien mal-miżuri 
implimentati skont il-pjan ta’
riorganizzazzjoni tal-operat meħtieġ mill-
Artikolu 16 se, apparti li tilħaq l-objettivi 
rilevanti tar-riżoluzzjoni, tirrestawra l-
istituzzjoni inkwistjoni għal sodizza 
finanzjarja u vijabbiltà fit-tul.

imħassar

Jekk il-kundizzjoni stipulata fl-ewwel 
subparagrafu ma tkunx issodisfata, 
għandhom japplikaw kwalunkwe għodda 
tar-riżoluzzjoni msemmija fil-punti (a), (b) 
u (c) tal-paragarfu 2 tal-Artikolu 19, u l-
għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna 
msemmija fil-punt (d) tal-paragrafu 2 tal-
Artkolu 19, kif xieraq.

Or. en

Emenda 660
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-obbligazzjonijiet li ġejjin ma 
għandhomx ikunu soġġetti għal tniżżil fil-
valur u konverżjoni:

imħassar

(a) depożiti koperti;
(b) obbligazzjonijiet iggarantiti inklużi 
bonds koperti;
(c) kwalunkwe obbligazzjoni li tinħoloq 
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bis-saħħa taż-żamma mill-entità 
msemmija fl-Artikolu 2 ta’ assi ta’ klijenti 
jew flus ta’ klijenti, jew relazzjoni 
fiduċjarja bejn l-entità msemmija fl-
Artikolu 2 bħala fiduċjarja u persuna 
oħra bħala benefiċjarja, sakemm tali 
klijent jew benefiċjarju jkun protett taħt 
il-liġi applikabbli ta’ insolvenza jew ċivili;
(d) obbligazzjonijiet tal-istituzzjonijiet, 
minbarra entitajiet li huma parti mill-
istess grupp, b’maturità oriġinali ta’ inqas 
minn sebat ijiem;
(e) obbligazzjonijiet li joriġinaw minn 
parteċipazzjoni f’sistema magħżula skont 
id-Direttiva 98/26/KE li jkun fadlilhom 
maturità ta’ inqas minn sebat ijiem;
(f) obbligazzjoni għal kwalunkwe minn 
dawn li ġejjin:
(i) impjegat, b’rabta mas-salarju, 
benefiċċji tal-pensjoni jew remunerazzjoni 
oħra fissa dovuta, ħlief għall-komponent 
varjabbli tar-rimunerazzjoni li mhix 
regolata bil-liġi jew ftehim ta’ negozjar 
kollettiv;
(ii) kreditur kummerċjali jew ta’ negozju 
li jinħoloq mill-forniment lill-istituzzjoni 
jew l-entità msemmija fil-punti (b), (c) jew 
(d) tal-Artikolu 1 ta’ oġġetti jew servizzi li 
huma essenzjali għall-funzjonament ta’
kuljum tal-operazzjonijiet tagħha, inklużi 
servizzi tal-IT, utilitajiet u l-kiri, il-
manutenzjoni u ż-żamma ta’ postijiet;
awtoritajiet tat-taxxa u tas-sigurtà soċjali, 
sakemm dawk l-obbligazzjonijiet huma 
ppreferuti skont il-liġi applikabbli ta’
insolvenza jew ċivili.
__________________
d-Direttiva 98/26/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-
19 ta’ Mejju 1998 dwar il-finalità tas-
saldu fis-sistemi ta’ saldu ta’ pagamenti u 
titoli. ĠU L 166, 26.10.2012, p. 45.

Or. en
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Emenda 661
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-obbligazzjonijiet li ġejjin ma
għandhomx ikunu soġġetti għal tniżżil fil-
valur u konverżjoni:

3. L-obbligazzjonijiet li ġejjin jistgħu ma
jkunux soġġetti għal tniżżil fil-valur u 
konverżjoni skont id-dispożizzjonijiet
rilevanti stabbiliti fid-Direttiva (BRRD):

Or. en

Emenda 662
Nuno Melo

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) depożiti koperti; (a) depożiti irrispettivament min-natura u 
l-valur tagħhom;

Or. pt

Emenda 663
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) obbligazzjonijiet tal-istituzzjonijiet, 
minbarra entitajiet li huma parti mill-
istess grupp, b’maturità oriġinali ta’ inqas 
minn sebat ijiem;

imħassar
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Or. en

Emenda 664
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) obbligazzjonijiet tal-istituzzjonijiet, 
minbarra entitajiet li huma parti mill-istess 
grupp, b’maturità oriġinali ta’ inqas minn
sebat ijiem;

(d) obbligazzjonijiet tal-istituzzjonijiet, 
minbarra entitajiet li huma parti mill-istess 
grupp, b’maturità oriġinali ta’ inqas minn
xahar;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsistenza mal-BRRD: il-kamp ta’ applikazzjoni tar-rikapitalizzazzjoni interna allinjat mal-
pożizzjoni tal-Parlament dwar il-BRRD u biex jiġi żgurat li l-flessibilità sabiex jiġu esklużi l-
obbligazzjonijiet ma tirriżultax f’inċentivi għall-użu tal-fond tar-riżoluzzjoni biex jipprovdi 
kapital fir-rikapitalizzazzjoni interna.

Emenda 665
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-iskop tal-għodda ta’
rikapitalizzazzjoni interna stipulata fil-
paragrafu 3 ma għandux jimpedixxi, fejn 
xieraq, l-eżerċizzju tas-setgħat ta’
salvataġġ fuq kwalunkwe parti ta’
obbligazzjoni ggarantita jew obbligazzjoni 
li għaliha ġie ppleġġjat kollateral li jaqbeż 
il-valur tal-assi, il-pleġġ, ir-rahan jew il-
kollateral li huwa garanti tiegħu. Bonds 
koperti kif definit fl-Artikolu 52(4) tad-
Direttiva 2009/65/KE jistgħu jiġu eżentati 

imħassar
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minn din id-dispożizzjoni.
__________________
d-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta’ Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni 
ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi fir-rigward tal- impriżi ta’
investiment kollettiv f’titoli trasferibbli 
(UCITS), ĠU L 302, 17.11.2009, p. 32.

Or. en

Emenda 666
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Obbligazzjonijiet mid-derivattivi li ma 
jaqgħux taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-
paragrafu 3(b) għandhom jitniżżlu fil-
valur biss wara li jingħalqu b’mod ordnat 
il-pożizzjonijiet konċernati u f’konformità 
mal-istandards tekniċi regolatorji 
żviluppati mill-ESMA u l-ABE 
f’konformità mal-Artikolu 44 tad-
Direttiva [ ].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsistenza mal-BRRD: il-kamp ta’ applikazzjoni tar-rikapitalizzazzjoni interna allinjat mal-
pożizzjoni tal-Parlament dwar il-BRRD u biex jiġi żgurat li l-flessibilità sabiex jiġu esklużi l-
obbligazzjonijiet ma tirriżultax f’inċentivi għall-użu tal-fond tar-riżoluzzjoni biex jipprovdi 
kapital fir-rikapitalizzazzjoni interna.

Emenda 667
Sharon Bowles
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Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. F’ċirkustanzi eċċezzjonali, ċerti 
obbligazzjonijiet jistgħu jiġu esklużi jew 
parzjalment esklużi mill-applikazzjoni tas-
setgħat tat-tnaqqis fil-valur u l-
konverżjoni fi kwalunkwe waħda miċ-
ċirkustanzi li ġejjin:

imħassar

(a) Fejn mhuwiex possibbli ssir 
rikapitalizzazzjoni interna ta’ dik l-
obbligazzjoni fi żmien raġonevoli 
minkejja sforzi b’rieda tajba tal-awtorità 
tar-riżoluzzjoni; jew
(b) Fejn l-esklużjoni hija strettament 
meħtieġa u tkun proporzjonata sabiex 
tinkiseb il-kontinwità tal-funzjonijiet 
kritiċi u l-linji ewlenin tal-operat b’mod li 
tinżamm l-abbiltà tal-istituzzjoni taħt 
riżoluzzjoni li tkompli bl-operazzjonijiet, 
is-servizzi u t-tranżazzjonijiet ewlenin; jew
(c) Fejn l-esklużjoni tkun strettament 
meħtieġa u proporzjonali sabiex jiġi evitat 
li jkun hemm kontaġju wiesa’ li jfixkel 
severament il-funzjonament tas-swieq 
finanzjarji b’mod li jista’ jikkawża tfixkil 
serju fl-ekonomija ta’ Stat Membru jew 
tal-Unjoni; jew
(d) Fejn l-applikazzjoni tal-għodda tar-
rikapitalizzazzjoni interna għal dawn l-
obbligazzjonijiet tikkawża qerda fil-valur 
b’mod li t-telf imġarrab minn kredituri 
oħra jkun ogħla milli kieku dawn l-
obbligazzjonijiet ġew esklużi mir-
rikapitalizzazzjoni interna.
Fejn tiġi eskluża obbligazzjoni eliġibbli 
jew klassi ta’ obbligazzjonijiet eliġibbli, 
għal kollox jew parzjalment, il-livell ta’
tniżżil fil-valur jew konverżjoni applikat 
fuq obbligazzjonijiet eliġibbli oħra jista’
jiżdied sabiex iqis dawn l-esklużjonijiet, 
sakemm il-livell ta’ tniżżil fil-valur u 
konverżjoni applikat fuq obbligazzjonijiet 
eliġibbli oħra jirrispetta l-prinċipju 
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stipulat fil-punt (f) tal-Artikolu 13(1).

Or. en

Emenda 668
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. F’ċirkustanzi eċċezzjonali, ċerti 
obbligazzjonijiet jistgħu jiġu esklużi jew 
parzjalment esklużi mill-applikazzjoni tas-
setgħat tat-tnaqqis fil-valur u l-
konverżjoni fi kwalunkwe waħda miċ-
ċirkustanzi li ġejjin:

imħassar

(a) Fejn mhuwiex possibbli ssir 
rikapitalizzazzjoni interna ta’ dik l-
obbligazzjoni fi żmien raġonevoli 
minkejja sforzi b’rieda tajba tal-awtorità 
tar-riżoluzzjoni; jew
(b) Fejn l-esklużjoni hija strettament 
meħtieġa u tkun proporzjonata sabiex 
tinkiseb il-kontinwità tal-funzjonijiet 
kritiċi u l-linji ewlenin tal-operat b’mod li 
tinżamm l-abbiltà tal-istituzzjoni taħt 
riżoluzzjoni li tkompli bl-operazzjonijiet, 
is-servizzi u t-tranżazzjonijiet ewlenin; jew
(c) Fejn l-esklużjoni tkun strettament 
meħtieġa u proporzjonali sabiex jiġi evitat 
li jkun hemm kontaġju wiesa’ li jfixkel 
severament il-funzjonament tas-swieq 
finanzjarji b’mod li jista’ jikkawża tfixkil 
serju fl-ekonomija ta’ Stat Membru jew 
tal-Unjoni; jew
(d) Fejn l-applikazzjoni tal-għodda tar-
rikapitalizzazzjoni interna għal dawn l-
obbligazzjonijiet tikkawża qerda fil-valur 
b’mod li t-telf imġarrab minn kredituri 
oħra jkun ogħla milli kieku dawn l-
obbligazzjonijiet ġew esklużi mir-
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rikapitalizzazzjoni interna.
Fejn tiġi eskluża obbligazzjoni eliġibbli 
jew klassi ta’ obbligazzjonijiet eliġibbli, 
għal kollox jew parzjalment, il-livell ta’
tniżżil fil-valur jew konverżjoni applikat 
fuq obbligazzjonijiet eliġibbli oħra jista’
jiżdied sabiex iqis dawn l-esklużjonijiet, 
sakemm il-livell ta’ tniżżil fil-valur u 
konverżjoni applikat fuq obbligazzjonijiet 
eliġibbli oħra jirrispetta l-prinċipju 
stipulat fil-punt (f) tal-Artikolu 13(1).

Or. en

Emenda 669
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. F’ċirkustanzi eċċezzjonali, ċerti 
obbligazzjonijiet jistgħu jiġu esklużi jew 
parzjalment esklużi mill-applikazzjoni tas-
setgħat tat-tnaqqis fil-valur u l-
konverżjoni fi kwalunkwe waħda miċ-
ċirkustanzi li ġejjin:

imħassar

(a) Fejn mhuwiex possibbli ssir 
rikapitalizzazzjoni interna ta’ dik l-
obbligazzjoni fi żmien raġonevoli 
minkejja sforzi b’rieda tajba tal-awtorità 
tar-riżoluzzjoni; jew
(b) Fejn l-esklużjoni hija strettament 
meħtieġa u tkun proporzjonata sabiex 
tinkiseb il-kontinwità tal-funzjonijiet 
kritiċi u l-linji ewlenin tal-operat b’mod li 
tinżamm l-abbiltà tal-istituzzjoni taħt 
riżoluzzjoni li tkompli bl-operazzjonijiet, 
is-servizzi u t-tranżazzjonijiet ewlenin; jew
(c) Fejn l-esklużjoni tkun strettament 
meħtieġa u proporzjonali sabiex jiġi evitat 
li jkun hemm kontaġju wiesa’ li jfixkel 
severament il-funzjonament tas-swieq 
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finanzjarji b’mod li jista’ jikkawża tfixkil 
serju fl-ekonomija ta’ Stat Membru jew 
tal-Unjoni; jew
(d) Fejn l-applikazzjoni tal-għodda tar-
rikapitalizzazzjoni interna għal dawn l-
obbligazzjonijiet tikkawża qerda fil-valur 
b’mod li t-telf imġarrab minn kredituri 
oħra jkun ogħla milli kieku dawn l-
obbligazzjonijiet ġew esklużi mir-
rikapitalizzazzjoni interna.
Fejn tiġi eskluża obbligazzjoni eliġibbli 
jew klassi ta’ obbligazzjonijiet eliġibbli, 
għal kollox jew parzjalment, il-livell ta’
tniżżil fil-valur jew konverżjoni applikat 
fuq obbligazzjonijiet eliġibbli oħra jista’
jiżdied sabiex iqis dawn l-esklużjonijiet, 
sakemm il-livell ta’ tniżżil fil-valur u 
konverżjoni applikat fuq obbligazzjonijiet 
eliġibbli oħra jirrispetta l-prinċipju 
stipulat fil-punt (f) tal-Artikolu 13(1).

Or. en

Emenda 670
Anni Podimata

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Fejn l-esklużjoni tkun strettament 
meħtieġa u proporzjonali sabiex jiġi evitat 
li jkun hemm kontaġju wiesa’ li jfixkel 
severament il-funzjonament tas-swieq 
finanzjarji b’mod li jista’ jikkawża tfixkil 
serju fl-ekonomija ta’ Stat Membru jew 
tal-Unjoni; jew

(c) Fejn l-esklużjoni tkun strettament 
meħtieġa u proporzjonali sabiex jiġi evitat
taqlib serju fl-ekonomija ta’ Stat Membru 
jew tal-Unjoni inkluż li jiġi evitat kontaġju 
wiesa’ li jfixkel severament il-
funzjonament tas-swieq finanzjarji; jew

Or. en
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Emenda 671
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn tiġi eskluża obbligazzjoni eliġibbli 
jew klassi ta’ obbligazzjonijiet eliġibbli, 
għal kollox jew parzjalment, il-livell ta’
tniżżil fil-valur jew konverżjoni applikat 
fuq obbligazzjonijiet eliġibbli oħra jista’
jiżdied sabiex iqis dawn l-esklużjonijiet, 
sakemm il-livell ta’ tniżżil fil-valur u 
konverżjoni applikat fuq obbligazzjonijiet 
eliġibbli oħra jirrispetta l-prinċipju stipulat 
fil-punt (f) tal-Artikolu 13(1).

Fejn tiġi eskluża obbligazzjoni eliġibbli 
jew klassi ta’ obbligazzjonijiet eliġibbli, 
għal kollox jew parzjalment, il-livell ta’
tniżżil fil-valur jew konverżjoni applikat 
fuq obbligazzjonijiet eliġibbli oħra għandu
jiżdied sabiex iqis dawn l-esklużjonijiet, 
sakemm il-livell ta’ tniżżil fil-valur u 
konverżjoni applikat fuq obbligazzjonijiet 
eliġibbli oħra jirrispetta l-prinċipju stipulat 
fil-punt (f) tal-Artikolu 13(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsistenza mal-BRRD: il-kamp ta’ applikazzjoni tar-rikapitalizzazzjoni interna allinjat mal-
pożizzjoni tal-Parlament dwar il-BRRD u biex jiġi żgurat li l-flessibilità sabiex jiġu esklużi l-
obbligazzjonijiet ma tirriżultax f’inċentivi għall-użu tal-fond tar-riżoluzzjoni biex jipprovdi 
kapital fir-rikapitalizzazzjoni interna.

Emenda 672
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fejn obbligazzjoni eliġibbli jew klassi 
ta’ obbligazzjonijiet eliġibbli jiġu esklużi 
għal kollox jew parzjalment, skont il-
paragrafu 5, u t-telf li kien jiġġarrab 
minn dawk l-obbligazzjonijiet ma jkunx 
għadda kollu fuq kredituri oħrajn, tista’
ssir kontribuzzjoni mill-Fond lill-
istituzzjoni taħt riżoluzzjoni biex:

imħassar

(a) tkopri kwalunkwe telf li ma jkunx ġie 
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assorbit minn obbligazzjonijiet eliġibbli u 
jiġi restawrat għal żero il-valur nett tal-
assi tal-istituzzjoni taħt riżoluzzjoni skont 
il-punt (a) tal-paragrafu 1;
(b) jinxtraw ishma jew strumenti oħra ta’
sjieda jew strumenti kapitali fl-istituzzjoni 
taħt riżoluzzjoni, sabiex l-istituzzjoni tiġi 
rikapitalizzata f’konformità mal-punt (b) 
tal-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 673
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fejn obbligazzjoni eliġibbli jew klassi 
ta’ obbligazzjonijiet eliġibbli jiġu esklużi 
għal kollox jew parzjalment, skont il-
paragrafu 5, u t-telf li kien jiġġarrab 
minn dawk l-obbligazzjonijiet ma jkunx 
għadda kollu fuq kredituri oħrajn, tista’
ssir kontribuzzjoni mill-Fond lill-
istituzzjoni taħt riżoluzzjoni biex:

imħassar

(a) tkopri kwalunkwe telf li ma jkunx ġie 
assorbit minn obbligazzjonijiet eliġibbli u 
jiġi restawrat għal żero il-valur nett tal-
assi tal-istituzzjoni taħt riżoluzzjoni skont 
il-punt (a) tal-paragrafu 1;
(b) jinxtraw ishma jew strumenti oħra ta’
sjieda jew strumenti kapitali fl-istituzzjoni 
taħt riżoluzzjoni, sabiex l-istituzzjoni tiġi 
rikapitalizzata f’konformità mal-punt (b) 
tal-paragrafu 1.

Or. en
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Emenda 674
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fejn obbligazzjoni eliġibbli jew klassi 
ta’ obbligazzjonijiet eliġibbli jiġu esklużi 
għal kollox jew parzjalment, skont il-
paragrafu 5, u t-telf li kien jiġġarrab 
minn dawk l-obbligazzjonijiet ma jkunx 
għadda kollu fuq kredituri oħrajn, tista’
ssir kontribuzzjoni mill-Fond lill-
istituzzjoni taħt riżoluzzjoni biex:

imħassar

(a) tkopri kwalunkwe telf li ma jkunx ġie 
assorbit minn obbligazzjonijiet eliġibbli u 
jiġi restawrat għal żero il-valur nett tal-
assi tal-istituzzjoni taħt riżoluzzjoni skont 
il-punt (a) tal-paragrafu 1;
(b) jinxtraw ishma jew strumenti oħra ta’
sjieda jew strumenti kapitali fl-istituzzjoni 
taħt riżoluzzjoni, sabiex l-istituzzjoni tiġi 
rikapitalizzata f’konformità mal-punt (b) 
tal-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 675
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fejn obbligazzjoni eliġibbli jew klassi 
ta’ obbligazzjonijiet eliġibbli jiġu esklużi 
għal kollox jew parzjalment, skont il-
paragrafu 5, u t-telf li kien jiġġarrab minn 
dawk l-obbligazzjonijiet ma jkunx għadda
kollu fuq kredituri oħrajn, tista’ ssir 
kontribuzzjoni mill-Fond lill-istituzzjoni 

6. Fejn obbligazzjoni eliġibbli jew klassi 
ta’ obbligazzjonijiet eliġibbli jiġu esklużi 
għal kollox jew parzjalment, skont il-
paragrafu 5, u t-telf li kien jiġġarrab minn 
dawk l-obbligazzjonijiet ma jistax jgħaddi
kollu fuq kredituri oħrajn mingħajr ma 
jinkiser il-prinċipju stabbilit fil-punt (f) 
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taħt riżoluzzjoni biex: tal-Artikolu 13(1), tista’ ssir kontribuzzjoni 
mill-Fond lill-istituzzjoni taħt riżoluzzjoni 
biex:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsistenza mal-BRRD: il-kamp ta’ applikazzjoni tar-rikapitalizzazzjoni interna allinjat mal-
pożizzjoni tal-Parlament dwar il-BRRD u biex jiġi żgurat li l-flessibilità sabiex jiġu esklużi l-
obbligazzjonijiet ma tirriżultax f’inċentivi għall-użu tal-fond tar-riżoluzzjoni biex jipprovdi 
kapital fir-rikapitalizzazzjoni interna.

Emenda 676
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fejn obbligazzjoni eliġibbli jew klassi 
ta’ obbligazzjonijiet eliġibbli jiġu esklużi 
għal kollox jew parzjalment, skont il-
paragrafu 5, u t-telf li kien jiġġarrab minn 
dawk l-obbligazzjonijiet ma jkunx għadda 
kollu fuq kredituri oħrajn, tista’ ssir 
kontribuzzjoni mill-Fond lill-istituzzjoni 
taħt riżoluzzjoni biex:

6. Il-Kunsill jista’ jippermetti f’qafas ta’
riżoluzzjoni adottat skont l-Artikolu 16(8) 
li fejn obbligazzjoni eliġibbli jew klassi ta’
obbligazzjonijiet eliġibbli jiġu esklużi għal 
kollox jew parzjalment, skont il-
paragrafu 5, u t-telf li kien jiġġarrab minn 
dawk l-obbligazzjonijiet ma jkunx għadda 
kollu fuq kredituri oħrajn, tista’ ssir 
kontribuzzjoni mill-Fond lill-istituzzjoni 
taħt riżoluzzjoni biex:

Or. en

Emenda 677
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Fond jista’ jagħmel kontribuzzjoni imħassar
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msemmija fil-paragrafu 6 biss jekk il-
kontribuzzjoni tissodisfa ż-żewġ kriterji li 
ġejjin:
(a) kontribuzzjoni għall-assorbiment tat-
telf u r-rikapitalizzazzjoni tkun ta’
ammont mhux inqas minn 8 % tal-
obbligazzjonijiet totali inkluż il-fondi 
proprji tal-istituzzjoni taħt riżoluzzjoni, 
imkejlin fil-mument tal-azzjoni tar-
riżoluzzjoni f’konformità mal-valwazzjoni 
prevista fl-Artikolu 17, tkun saret mill-
azzjonisti u d-detenturi ta’ strumenti oħra 
ta’ sjieda, detenturi ta’ strumenti kapitali 
rilevanti u obbligazzjonijiet eliġibbli oħra, 
permezz ta’ tniżżil fil-valur u konverżjoni 
jew mod ieħor;
(b) il-kontribuzzjoni mill-Fond ma taqbiżx 
5 % tal-obbligazzjonijiet totali inklużi l-
fondi proprji tal-istituzzjoni taħt 
riżoluzzjoni, imkejlin fil-mument tal-
azzjoni tar-riżoluzzjoni f’konformità mal-
valwazzjoni prevista fl-Artikolu 17.

Or. en

Emenda 678
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Fond jista’ jagħmel kontribuzzjoni 
msemmija fil-paragrafu 6 biss jekk il-
kontribuzzjoni tissodisfa ż-żewġ kriterji li 
ġejjin:

imħassar

(a) kontribuzzjoni għall-assorbiment tat-
telf u r-rikapitalizzazzjoni tkun ta’
ammont mhux inqas minn 8 % tal-
obbligazzjonijiet totali inkluż il-fondi 
proprji tal-istituzzjoni taħt riżoluzzjoni, 
imkejlin fil-mument tal-azzjoni tar-
riżoluzzjoni f’konformità mal-valwazzjoni 
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prevista fl-Artikolu 17, tkun saret mill-
azzjonisti u d-detenturi ta’ strumenti oħra 
ta’ sjieda, detenturi ta’ strumenti kapitali 
rilevanti u obbligazzjonijiet eliġibbli oħra, 
permezz ta’ tniżżil fil-valur u konverżjoni 
jew mod ieħor;
(b) il-kontribuzzjoni mill-Fond ma taqbiżx 
5 % tal-obbligazzjonijiet totali inklużi l-
fondi proprji tal-istituzzjoni taħt 
riżoluzzjoni, imkejlin fil-mument tal-
azzjoni tar-riżoluzzjoni f’konformità mal-
valwazzjoni prevista fl-Artikolu 17.

Or. en

Emenda 679
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Fond jista’ jagħmel kontribuzzjoni 
msemmija fil-paragrafu 6 biss jekk il-
kontribuzzjoni tissodisfa ż-żewġ kriterji li 
ġejjin:

imħassar

(a) kontribuzzjoni għall-assorbiment tat-
telf u r-rikapitalizzazzjoni tkun ta’
ammont mhux inqas minn 8 % tal-
obbligazzjonijiet totali inkluż il-fondi 
proprji tal-istituzzjoni taħt riżoluzzjoni, 
imkejlin fil-mument tal-azzjoni tar-
riżoluzzjoni f’konformità mal-valwazzjoni 
prevista fl-Artikolu 17, tkun saret mill-
azzjonisti u d-detenturi ta’ strumenti oħra 
ta’ sjieda, detenturi ta’ strumenti kapitali 
rilevanti u obbligazzjonijiet eliġibbli oħra, 
permezz ta’ tniżżil fil-valur u konverżjoni 
jew mod ieħor;
(b) il-kontribuzzjoni mill-Fond ma taqbiżx 
5 % tal-obbligazzjonijiet totali inklużi l-
fondi proprji tal-istituzzjoni taħt 
riżoluzzjoni, imkejlin fil-mument tal-
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azzjoni tar-riżoluzzjoni f’konformità mal-
valwazzjoni prevista fl-Artikolu 17.

Or. en

Emenda 680
Anni Podimata

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 7 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kontribuzzjoni għall-assorbiment tat-
telf u r-rikapitalizzazzjoni tkun ta’ ammont 
mhux inqas minn 8 % tal-obbligazzjonijiet 
totali inkluż il-fondi proprji tal-istituzzjoni 
taħt riżoluzzjoni, imkejlin fil-mument tal-
azzjoni tar-riżoluzzjoni f’konformità mal-
valwazzjoni prevista fl-Artikolu 17, tkun 
saret mill-azzjonisti u d-detenturi ta’
strumenti oħra ta’ sjieda, detenturi ta’
strumenti kapitali rilevanti u 
obbligazzjonijiet eliġibbli oħra, permezz 
ta’ tniżżil fil-valur u konverżjoni jew mod 
ieħor;

(a) kontribuzzjoni għall-assorbiment tat-
telf u r-rikapitalizzazzjoni tkun ta’ ammont 
mhux inqas minn 8 % tal-obbligazzjonijiet 
totali inkluż il-fondi proprji tal-istituzzjoni 
taħt riżoluzzjoni, imkejlin fil-mument tal-
azzjoni tar-riżoluzzjoni f’konformità mal-
valwazzjoni prevista fl-Artikolu 17, tkun 
saret mill-azzjonisti u d-detenturi ta’
strumenti oħra ta’ sjieda, detenturi ta’
strumenti kapitali rilevanti u 
obbligazzjonijiet eliġibbli oħra bl-
esklużjoni tad-depożiti, permezz ta’ tniżżil 
fil-valur u konverżjoni jew mod ieħor;

Or. en

Emenda 681
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-kontribuzzjoni tal-Fond tista’ tiġi 
ffinanzjata permezz ta’:

imħassar

(a) l-ammont disponibbli għall-Fond li 
nġabar permezz tal-kontribuzzjonijiet 
minn entitajiet imsemmija fl-Artikolu 2 
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skont l-Artikolu 66;
(b) l-ammont li jista’ jinġabar permezz ta’
kontribuzzjonijiet ex post skont l-
Artikolu 67 fi żmien perjodu ta’ tliet snin; 
kif ukoll
(c) fejn l-ammonti msemmija fil-punti (a) 
u (b) ma jkunux suffiċjenti, l-ammonti 
miġbura minn sorsi alternattivi ta’
finanzjament skont l-Artikolu 69.

Or. en

Emenda 682
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-kontribuzzjoni tal-Fond tista’ tiġi 
ffinanzjata permezz ta’:

imħassar

(a) l-ammont disponibbli għall-Fond li 
nġabar permezz tal-kontribuzzjonijiet 
minn entitajiet imsemmija fl-Artikolu 2 
skont l-Artikolu 66;
(b) l-ammont li jista’ jinġabar permezz ta’
kontribuzzjonijiet ex post skont l-
Artikolu 67 fi żmien perjodu ta’ tliet snin; 
kif ukoll
(c) fejn l-ammonti msemmija fil-punti (a) 
u (b) ma jkunux suffiċjenti, l-ammonti 
miġbura minn sorsi alternattivi ta’
finanzjament skont l-Artikolu 69.

Or. en

Emenda 683
Anne E. Jensen, Nils Torvalds
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Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-kontribuzzjoni tal-Fond tista’ tiġi 
ffinanzjata permezz ta’:

imħassar

(a) l-ammont disponibbli għall-Fond li 
nġabar permezz tal-kontribuzzjonijiet 
minn entitajiet imsemmija fl-Artikolu 2 
skont l-Artikolu 66;
(b) l-ammont li jista’ jinġabar permezz ta’
kontribuzzjonijiet ex post skont l-
Artikolu 67 fi żmien perjodu ta’ tliet snin; 
kif ukoll
(c) fejn l-ammonti msemmija fil-punti (a) 
u (b) ma jkunux suffiċjenti, l-ammonti 
miġbura minn sorsi alternattivi ta’
finanzjament skont l-Artikolu 69.

Or. en

Emenda 684
Anni Podimata

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 8 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) fejn l-ammonti msemmija fil-
punti (a), (b) u (c) ma jkunux suffiċjenti 
jew mhux disponibbli faċilment, ammonti 
li jissellfu permezz ta’ strumenti pubbliċi, 
preferibbilment strument pubbliku 
Komunitarju.

Or. en

Emenda 685
Elisa Ferreira



PE521.793v01-00 146/166 AM\1007249MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 8 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-faċilità ta’ self imsemmija fl-
Artikolu 64(2a) tista’ tintuża wkoll biex 
tiffinanzja l-kontribuzzjoni tal-Fond.

Or. en

Emenda 686
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. F’ċirkustanzi straordinarji, 
finanzjament ulterjuri tista’ jinkiseb minn 
sorsi alternattivi ta’ finanzjament wara:

imħassar

(a) li jkun intlaħaq il-limitu ta’ 5 % 
speċifikat fil-punt (b) tal-paragrafu 7; kif 
ukoll
(b) obbligazzjonijiet mhux garantiti, mhux 
bi preferenza, minbarra d-depożiti 
eliġibbli, ikunu ġew imniżżla fil-valur jew 
ikkonvertit b’mod sħiħ.

Or. en

Emenda 687
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. F’ċirkustanzi straordinarji, 
finanzjament ulterjuri tista’ jinkiseb minn 
sorsi alternattivi ta’ finanzjament wara:

imħassar

(a) li jkun intlaħaq il-limitu ta’ 5 % 
speċifikat fil-punt (b) tal-paragrafu 7; kif 
ukoll
(b) obbligazzjonijiet mhux garantiti, mhux 
bi preferenza, minbarra d-depożiti 
eliġibbli, ikunu ġew imniżżla fil-valur jew 
ikkonvertit b’mod sħiħ.

Or. en

Emenda 688
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. F’ċirkustanzi straordinarji, 
finanzjament ulterjuri tista’ jinkiseb minn 
sorsi alternattivi ta’ finanzjament wara:

imħassar

(a) li jkun intlaħaq il-limitu ta’ 5 % 
speċifikat fil-punt (b) tal-paragrafu 7; kif 
ukoll
(b) obbligazzjonijiet mhux garantiti, mhux 
bi preferenza, minbarra d-depożiti 
eliġibbli, ikunu ġew imniżżla fil-valur jew 
ikkonvertit b’mod sħiħ.

Or. en

Emenda 689
Sari Essayah
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Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 9 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. F’ċirkustanzi straordinarji, finanzjament 
ulterjuri tista’ jinkiseb minn sorsi 
alternattivi ta’ finanzjament wara:

9. F’ċirkustanzi straordinarji, fejn previst 
fil-qafas adottat mill-Kunsill skont l-
Artikolu 16(8) finanzjament ulterjuri jista’
jinkiseb minn sorsi alternattivi ta’
finanzjament wara:

Or. en

Emenda 690
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Bħala alternattiva jew flimkien ma’, 
meta l-kundizzjonijiet fil-punti (a) u (b) 
tal-paragrafu 7 jkunu ssodisfati, tista’ ssir 
kontribuzzjoni mir-riżorsi li jkunu nġabru 
permezz ta’ kontribuzzjonijiet ex ante 
skont l-Artikolu 66 u li jkunu għadhom 
ma ntużawx.

imħassar

Or. en

Emenda 691
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Bħala alternattiva jew flimkien ma’, 
meta l-kundizzjonijiet fil-punti (a) u (b) 
tal-paragrafu 7 jkunu ssodisfati, tista’ ssir 
kontribuzzjoni mir-riżorsi li jkunu nġabru 

imħassar
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permezz ta’ kontribuzzjonijiet ex ante 
skont l-Artikolu 66 u li jkunu għadhom 
ma ntużawx.

Or. en

Emenda 692
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Bħala alternattiva jew flimkien ma’, 
meta l-kundizzjonijiet fil-punti (a) u (b) 
tal-paragrafu 7 jkunu ssodisfati, tista’ ssir 
kontribuzzjoni mir-riżorsi li jkunu nġabru 
permezz ta’ kontribuzzjonijiet ex ante 
skont l-Artikolu 66 u li jkunu għadhom 
ma ntużawx.

imħassar

Or. en

Emenda 693
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, 
is-subparagrafu 5 tal-Artikolu 38 (3cab) 
tad-Direttiva [ ] ma għandux japplika.

imħassar

Or. en

Emenda 694
Astrid Lulling
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Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, 
is-subparagrafu 5 tal-Artikolu 38 (3cab) 
tad-Direttiva [ ] ma għandux japplika.

imħassar

Or. en

Emenda 695
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Meta tittieħed id-deċiżjoni msemmija 
fil-paragrafu 5, kunsiderazzjoni dovuta 
tingħata għal dawn il-fatturi li ġejjin:

imħassar

(a) il-prinċipju li t-telf għandu jiġġarrab l-
ewwel mill-azzjonisti u mbagħad, b’mod 
ġenerali, mill-kredituri tal-istituzzjoni taħt 
riżoluzzjoni f’ordni ta’ preferenza;
(b) il-livell ta’ kapaċità ta’ assorbiment ta’
telf li jibqa’ fl-istituzzjoni taħt riżoluzzjoni 
jekk l-obbilgazzjoni jew klassi ta’
obbligazzjonijiet jiġu esklużi;
(c) il-ħtieġa li jinżammu riżorsi adegwati 
għall-finanzjament tar-riżoluzzjoni.

Or. en

Emenda 696
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Meta tittieħed id-deċiżjoni msemmija 
fil-paragrafu 5, kunsiderazzjoni dovuta 
tingħata għal dawn il-fatturi li ġejjin:

imħassar

(a) il-prinċipju li t-telf għandu jiġġarrab l-
ewwel mill-azzjonisti u mbagħad, b’mod 
ġenerali, mill-kredituri tal-istituzzjoni taħt 
riżoluzzjoni f’ordni ta’ preferenza;
(b) il-livell ta’ kapaċità ta’ assorbiment ta’
telf li jibqa’ fl-istituzzjoni taħt riżoluzzjoni 
jekk l-obbilgazzjoni jew klassi ta’
obbligazzjonijiet jiġu esklużi;
(c) il-ħtieġa li jinżammu riżorsi adegwati 
għall-finanzjament tar-riżoluzzjoni.

Or. en

Emenda 697
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Meta tittieħed id-deċiżjoni msemmija 
fil-paragrafu 5, kunsiderazzjoni dovuta 
tingħata għal dawn il-fatturi li ġejjin:

imħassar

(a) il-prinċipju li t-telf għandu jiġġarrab l-
ewwel mill-azzjonisti u mbagħad, b’mod 
ġenerali, mill-kredituri tal-istituzzjoni taħt 
riżoluzzjoni f’ordni ta’ preferenza;
(b) il-livell ta’ kapaċità ta’ assorbiment ta’
telf li jibqa’ fl-istituzzjoni taħt riżoluzzjoni 
jekk l-obbilgazzjoni jew klassi ta’
obbligazzjonijiet jiġu esklużi;
(c) il-ħtieġa li jinżammu riżorsi adegwati 
għall-finanzjament tar-riżoluzzjoni.

Or. en
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Emenda 698
Nuno Melo

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 12 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prinċipju li t-telf għandu jiġġarrab l-
ewwel mill-azzjonisti u mbagħad, b’mod 
ġenerali, mill-kredituri tal-istituzzjoni taħt
riżoluzzjoni f’ordni ta’ preferenza;

il-prinċipju li t-telf għandu jiġġarrab l-
ewwel mill-azzjonisti u wara, b’mod 
ġenerali, mill-kredituri tal-istituzzjoni taħt
ir-riżoluzzjoni b’ordni ta’ preferenza, 
esklużi d-depożiti koperti mill-Artikolu 
12(d) u (e);

Or. pt

Emenda 699
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. Il-Bord għandu jagħmel il-
valutazzjoni tiegħu dwar il-punti li ġejjin 
fuq il-bażi ta’ valwazzjoni li tikkonforma 
mar-rekwiżiti tal-Artikolu 17:

imħassar

(a) l-ammont aggregat li bih l-
obbligazzjonijiet eliġibbli jridu jiġu 
mnaqqsa sabiex jiġi żgurat li l-valur nett 
tal-assi tal-istituzzjoni taħt riżoluzzjoni 
jkun żero;
(b) fejn relevanti, l-ammont aggregat li 
bih l-obbligazzjonijiet eliġibbli jridu jiġu 
kkonvertiti f’ishma sabiex jiġi rrestawrat 
il-proporzjon tal-kapital ta’ Grad 1 ta’
Ekwità Komuni tal-istituzzjoni taħt 
riżoluzzjoni jew tal-istituzzjoni tranżitorja.
Meta tiġi deċiża l-applikazzjoni tal-
għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna 
għall-iskop imsemmi fil-punt (a) tal-
paragrafu 1, il-valutazzjoni msemmija fil-
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ewwel subparagrafu għandha tistabbilixxi 
l-ammont li bih l-obbligazzjonijiet 
eliġibbli jeħtiġilhom jiġu kkonvertiti 
sabiex jiġi restawrat il-proporzjon kapitali 
tal-Grad 1 ta’ Ekwità Komuni tal-
istituzzjoni taħt riżoluzzjoni, jew fejn 
applikabbli tal-istituzzjoni tranżitorja 
filwaqt li titqies kwalunkwe kontribuzzjoni 
ta’ kapital mill-fond ta’ riżoluzzjoni skont 
il-punt (d) tal-Artikolu 71(1) u biex tiġi 
sostnuta biżżejjed konfidenza tas-suq fl-
istituzzjoni taħt riżoluzzjoni jew l-
istituzzjoni tranżitorja u jippermettilha 
tkompli tikkonforma mal-kundizzjonijiet 
tal-awtorizzazzjoni u twettaq l-attivitajiet li 
għalihom hija awtorizzata skont id-
Direttiva 2013/36/UE jew id-Direttiva 
2004/39/KE.

Or. en

Emenda 700
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14. Esklużjonijiet skont il-paragrafu 5 
jistgħu jiġu applikati jew biex 
obbligazzjoni tiġi eskluża għal kollox mit-
tniżżil fil-valur jew sabiex ġie limitat it-
tniżżil fil-valur applikat għal dik l-
obbligazzjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 701
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 14
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14. Esklużjonijiet skont il-paragrafu 5 
jistgħu jiġu applikati jew biex 
obbligazzjoni tiġi eskluża għal kollox mit-
tniżżil fil-valur jew sabiex ġie limitat it-
tniżżil fil-valur applikat għal dik l-
obbligazzjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 702
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14. Esklużjonijiet skont il-paragrafu 5 
jistgħu jiġu applikati jew biex 
obbligazzjoni tiġi eskluża għal kollox mit-
tniżżil fil-valur jew sabiex ġie limitat it-
tniżżil fil-valur applikat għal dik l-
obbligazzjoni.

14. Esklużjonijiet skont il-paragrafu 5 u 
skont id-dispożizzjonijiet rilevanti 
stabbiliti fid-Direttiva (BRRD) jistgħu jiġu 
applikati jew biex obbligazzjoni tiġi 
eskluża għal kollox mit-tniżżil fil-valur jew 
sabiex jiġi limitat it-tniżżil fil-valur 
applikat għal dik l-obbligazzjoni.

Or. en

Emenda 703
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

15. Is-setgħat tat-tniżżil fil-valur u l-
konverżjoni għandhom jirrispettaw ir-
rekwiżiti ta’ prijorità tal-pretensjonijiet 
stabbilita fl-Artikolu 15.

imħassar
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Or. en

Emenda 704
Elisa Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b – punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vi) il-punt sa fejn u l-mod li bih is-setgħat 
tal-awtoritajiet nazzjonali tar-riżoluzzjoni 
elenkati fil-Kapitolu V tad-Direttiva [ ] 
huma eżerċitati minnhom;

(vi) il-punt sa fejn u l-mod li bih is-setgħat 
tal-awtoritajiet nazzjonali tar-riżoluzzjoni 
elenkati fil-Kapitolu V tat-Titolu IV tad-
Direttiva [ ] huma eżerċitati minnhom;

Or. en

Emenda 705
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn ikun meħtieġ biex jinkisbu l-
objettivi tar-riżoluzzjoni, il-Kummissjoni, 
wara rakkomandazzjoni tal-Bord jew 
b’inizjattiva tagħha stess, tista’
tirrieżamina d-deċiżjoni tagħha dwar il-
qafas tar-riżoluzzjoni u tadotta l-emendi 
xierqa.

3. Fejn ikun meħtieġ biex jinkisbu l-
objettivi tar-riżoluzzjoni, il-Bord jista’
jirrieżamina d-deċiżjoni tiegħu dwar il-
qafas tar-riżoluzzjoni u jadotta l-emendi 
xierqa.

Or. en

Emenda 706
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn ikun meħtieġ biex jinkisbu l-
objettivi tar-riżoluzzjoni, il-Kummissjoni, 
wara rakkomandazzjoni tal-Bord jew 
b’inizjattiva tagħha stess, tista’
tirrieżamina d-deċiżjoni tagħha dwar il-
qafas tar-riżoluzzjoni u tadotta l-emendi 
xierqa.

3. Fejn ikun meħtieġ biex jinkisbu l-
objettivi tar-riżoluzzjoni, il-Kummissjoni, 
wara rakkomandazzjoni tal-Bord, tista’
tirrieżamina d-deċiżjoni tagħha dwar il-
qafas tar-riżoluzzjoni u tadotta l-emendi 
xierqa.

Or. en

Emenda 707
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn ikun meħtieġ biex jinkisbu l-
objettivi tar-riżoluzzjoni, il-Kummissjoni, 
wara rakkomandazzjoni tal-Bord jew 
b’inizjattiva tagħha stess, tista’
tirrieżamina d-deċiżjoni tagħha dwar il-
qafas tar-riżoluzzjoni u tadotta l-emendi 
xierqa.

3. Fejn ikun meħtieġ biex jinkisbu l-
objettivi tar-riżoluzzjoni, l-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti, wara 
rakkomandazzjoni tal-Bord jew 
b’inizjattiva tagħhom stess, jistgħu 
jirrieżaminaw id-deċiżjoni tagħhom dwar 
il-qafas tar-riżoluzzjoni u jadottaw l-
emendi xierqa.

Or. en

Emenda 708
Philippe Lamberts, Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta awtorità nazzjonali tar-riżoluzzjoni 
ma tkunx applikat deċiżjoni msemmija fl-

2. Meta awtorità nazzjonali tar-riżoluzzjoni 
ma tkunx applikat deċiżjoni msemmija fl-
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Artikolu 16, jew applikata b’tali mod li 
tonqos milli tikseb l-objettivi tar-
riżoluzzjoni skont dan ir-Regolament, il-
Bord ikollu s-setgħa jordna lil istituzzjoni 
taħt riżoluzzjoni:

Artikolu 16, jew applikata b’tali mod li 
tonqos milli tikseb l-objettivi tar-
riżoluzzjoni skont dan ir-Regolament, il-
Bord ikollu s-setgħa jordna lil istituzzjoni 
taħt riżoluzzjoni jew jeżerċita kwalunkwe 
setgħa oħra stipulata fid-Direttiva 
[BRRD]:

Or. en

Emenda 709
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta awtorità nazzjonali tar-riżoluzzjoni 
ma tkunx applikat deċiżjoni msemmija fl-
Artikolu 16, jew applikata b’tali mod li 
tonqos milli tikseb l-objettivi tar-
riżoluzzjoni skont dan ir-Regolament, il-
Bord ikollu s-setgħa jordna lil istituzzjoni 
taħt riżoluzzjoni:

2. Meta awtorità nazzjonali tar-riżoluzzjoni 
ma tkunx applikat deċiżjoni msemmija fl-
Artikolu 16, jew applikata b’tali mod li 
tonqos milli tikseb l-objettivi tar-
riżoluzzjoni skont dan ir-Regolament, il-
Bord għandu jipprevali fuq l-awtorità 
nazzjonali tar-riżoluzzjoni sabiex jiżgura 
l-applikazzjoni korretta ta’ dik id-
deċiżjoni. 

Or. en

Emenda 710
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta awtorità nazzjonali tar-riżoluzzjoni 
ma tkunx applikat deċiżjoni msemmija fl-
Artikolu 16, jew applikata b’tali mod li 
tonqos milli tikseb l-objettivi tar-
riżoluzzjoni skont dan ir-Regolament, il-

2. Meta awtorità nazzjonali tar-riżoluzzjoni 
ma tkunx applikat deċiżjoni msemmija fl-
Artikolu 16, jew applikata b’tali mod li 
tonqos milli tikseb l-objettivi tar-
riżoluzzjoni skont dan ir-Regolament, il-
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Bord ikollu s-setgħa jordna lil istituzzjoni 
taħt riżoluzzjoni:

Bord ikollu s-setgħa jordna lil istituzzjoni 
taħt riżoluzzjoni biex:

Or. en

Emenda 711
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tittrasferixxi għand persuna oħra 
drittijiet, assi jew obbligazzjonijiet 
speċifikati ta’ istituzzjoni taħt 
riżoluzzjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 712
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tittrasferixxi għand persuna oħra 
drittijiet, assi jew obbligazzjonijiet 
speċifikati ta’ istituzzjoni taħt riżoluzzjoni;

(a) tittrasferixxi għand persuna ġuridika
oħra drittijiet, assi jew obbligazzjonijiet 
speċifikati ta’ istituzzjoni taħt riżoluzzjoni;

Or. en

Emenda 713
Diogo Feio

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jeħtieġ il-konverżjoni ta’ strumenti ta’
dejn li jkun fihom terminu kuntrattwali 
għall-konverżjoni fiċ-ċirkustanzi previsti 
fl-Artikolu 18;

imħassar

Or. en

Emenda 714
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jeħtieġ il-konverżjoni ta’ strumenti ta’
dejn li jkun fihom terminu kuntrattwali 
għall-konverżjoni fiċ-ċirkustanzi previsti 
fl-Artikolu 18;

(b) jeħtieġ il-konverżjoni ta’ kwalunkwe 
strument ta’ dejn li jkun fih terminu 
kuntrattwali għall-konverżjoni fiċ-
ċirkustanzi previsti fl-Artikolu 18;

Or. en

Emenda 715
Philippe Lamberts, Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 26a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26a
It-Trasparenza Pubblika Wara r-

Riżoluzzjoni

Wara li l-istituzzjoni finanzjarja li għaliha 
jkunu ġew applikati l-azzjonijiet ta’
riżoluzzjoni ma tibqax tissodisfa l-
kundizzjonijiet għar-riżoluzzjoni, u wara 
l-konklużjoni ta’ kwalunkwe proċedura 
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ta’ insolvenza relatata ma’ dik l-
istituzzjoni jew istituzzjonijiet li jirriżultaw 
mill-azzjonijiet ta’ riżoluzzjoni, il-Bord 
għandu mingħajr dewmien jagħmel 
disponibbli għall-pubbliku karta tal-
bilanċ aggregata kif xieraq valwata skont 
il-prinċipji stabbiliti f’dan ir-regolament 
fil-punt meta ttieħdet id-deċiżjoni li l-
istituzzjoni tiġi riżolta, li turi biċ-ċar il-
valur nett tal-assi tal-istituzzjoni u l-valur 
tal-klassijiet tal-assi u l-obbligazzjonijiet. 
Barra minn hekk, il-Bord għandu 
jippubblika l-ammont totali ta’ telf li 
jkunu sofrew il-klassijiet differenti tal-
kredituri fejn ġiet applikata r-
rikapitalizzazzjoni interna, l-ammont u s-
sorsi tal-finanzjament użati fil-proċess 
tar-riżoluzzjoni, u d-dħul minn 
kwalunkwe bejgħ ta’ unitajiet tan-negozju 
jew assi.

Or. en

Emenda 716
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord jinforma lill-Kummissjoni dwar 
kwalunkwe azzjoni li jieħu sabiex iħejji 
għal riżoluzzjoni. Fir-rigward ta’
kwalunkwe informazzjoni li tasal 
mingħand il-Bord, il-membri tal-
Kummissjoni u l-persunal tal-
Kummissjoni jkunu soġġetti għar-rekwiżit 
tas-sigriet professjonali stipulat fl-
Artikolu 79.

imħassar

Or. en



AM\1007249MT.doc 161/166 PE521.793v01-00

MT

Emenda 717
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord jinforma lill-Kummissjoni dwar 
kwalunkwe azzjoni li jieħu sabiex iħejji 
għal riżoluzzjoni. Fir-rigward ta’
kwalunkwe informazzjoni li tasal 
mingħand il-Bord, il-membri tal-
Kummissjoni u l-persunal tal-
Kummissjoni jkunu soġġetti għar-rekwiżit 
tas-sigriet professjonali stipulat fl-
Artikolu 79.

1. Il-Bord jinforma lill-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti dwar kwalunkwe 
azzjoni li jieħu sabiex iħejji għal 
riżoluzzjoni. Fir-rigward ta’ kwalunkwe 
informazzjoni li tasal mingħand il-Bord, il-
membri tal-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti u l-persunal tal-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti jkunu soġġetti għar-
rekwiżit tas-sigriet professjonali stipulat fl-
Artikolu 79.

Or. en

Emenda 718
Sławomir Nitras

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord jinforma lill-Kummissjoni dwar 
kwalunkwe azzjoni li jieħu sabiex iħejji 
għal riżoluzzjoni. Fir-rigward ta’
kwalunkwe informazzjoni li tasal 
mingħand il-Bord, il-membri tal-
Kummissjoni u l-persunal tal-Kummissjoni
jkunu soġġetti għar-rekwiżit tas-sigriet 
professjonali stipulat fl-Artikolu 79.

1. Il-Bord jinforma lill-Kummissjoni u lill-
awtoritajiet tar-riżoluzzjoni dwar 
kwalunkwe azzjoni li jieħu sabiex iħejji 
għal riżoluzzjoni. Fir-rigward ta’
kwalunkwe informazzjoni li tasal 
mingħand il-Bord, il-membru tal-
Kummissjoni, il-persunal tal-Kummissjoni
u l-persunal tal-awtoritajiet tar-
riżoluzzjoni jkunu soġġetti għar-rekwiżit 
tas-sigriet professjonali stipulat fl-
Artikolu 79.

Or. en
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Emenda 719
Peter Simon

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fl-eżerċizzju tar-responsabbiltajiet 
rispettivi tagħhom skont dan ir-
Regolament, il-Bord, il-Kummissjoni, il-
BĊE u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
u l-awtoritajiet tar-riżoluzzjoni 
jikkooperaw mill-qrib. Il-BĊE u l-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
jipprovdu lill-Bord u lill-Kummissjoni bl-
informazzjoni kollha meħtieġa għat-twettiq 
tal-kompiti tagħhom.

2. Fl-eżerċizzju tar-responsabbiltajiet 
rispettivi tagħhom skont dan ir-
Regolament, il-Bord, il-Kummissjoni, il-
BĊE, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u 
l-awtoritajiet tar-riżoluzzjoni kif ukoll, 
jekk ikun hemm il-bżonn, l-iskemi ta’
garanzija tad-depożiti jikkooperaw mill-
qrib. Il-BĊE u l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti jipprovdu lill-Bord u lill-
Kummissjoni bl-informazzjoni kollha 
meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti tagħhom.

Or. de

Emenda 720
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fl-eżerċizzju tar-responsabbiltajiet 
rispettivi tagħhom skont dan ir-
Regolament, il-Bord, il-Kummissjoni, il-
BĊE u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
u l-awtoritajiet tar-riżoluzzjoni 
jikkooperaw mill-qrib. Il-BĊE u l-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
jipprovdu lill-Bord u lill-Kummissjoni bl-
informazzjoni kollha meħtieġa għat-twettiq 
tal-kompiti tagħhom.

2. Fl-eżerċizzju tar-responsabbiltajiet 
rispettivi tagħhom skont dan ir-
Regolament, il-Bord, il-BĊE u l-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti u l-
awtoritajiet tar-riżoluzzjoni jikkooperaw 
mill-qrib. Il-BĊE u l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti jipprovdu lill-Bord bl-
informazzjoni kollha meħtieġa għat-twettiq 
tal-kompiti tiegħu.

Or. en
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Emenda 721
Peter Simon

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fl-eżerċizzju tar-responsabbiltajiet 
rispettivi tagħhom skont dan ir-
Regolament, il-Bord, il-Kummissjoni, il-
BĊE u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
u l-awtoritajiet tar-riżoluzzjoni 
jikkooperaw mill-qrib fl-ippjanar tar-
riżoluzzjoni, l-intervent bikri u l-fażijiet 
tar-riżoluzzjoni skont l-Artikoli minn 7 sa 
26. Il-BĊE u l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti jipprovdu lill-Bord u lill-
Kummissjoni bl-informazzjoni kollha 
meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti tagħhom.

3. Fl-eżerċizzju tar-responsabbiltajiet 
rispettivi tagħhom skont dan ir-
Regolament, il-Bord, il-Kummissjoni, il-
BĊE, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u 
l-awtoritajiet tar-riżoluzzjoni kif ukoll, 
jekk ikun hemm il-bżonn, l-iskemi ta’
garanzija tad-depożiti jikkooperaw mill-
qrib fl-ippjanar tar-riżoluzzjoni, l-intervent 
bikri u l-fażijiet tar-riżoluzzjoni skont l-
Artikoli minn 7 sa 26. Il-BĊE u l-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
jipprovdu lill-Bord u lill-Kummissjoni bl-
informazzjoni kollha meħtieġa għat-twettiq 
tal-kompiti tagħhom.

Or. de

Emenda 722
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fl-eżerċizzju tar-responsabbiltajiet 
rispettivi tagħhom skont dan ir-
Regolament, il-Bord, il-Kummissjoni, il-
BĊE u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
u l-awtoritajiet tar-riżoluzzjoni 
jikkooperaw mill-qrib fl-ippjanar tar-
riżoluzzjoni, l-intervent bikri u l-fażijiet 
tar-riżoluzzjoni skont l-Artikoli minn 7 sa 
26. Il-BĊE u l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti jipprovdu lill-Bord u lill-
Kummissjoni bl-informazzjoni kollha 
meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti tagħhom.

3. Fl-eżerċizzju tar-responsabbiltajiet 
rispettivi tagħhom skont dan ir-
Regolament, il-Bord, il-BĊE u l-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti u l-
awtoritajiet tar-riżoluzzjoni jikkooperaw 
mill-qrib fl-ippjanar tar-riżoluzzjoni, l-
intervent bikri u l-fażijiet tar-riżoluzzjoni 
skont l-Artikoli minn 7 sa 26. Il-BĊE u l-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
jipprovdu lill-Bord u lill-Kummissjoni bl-
informazzjoni kollha meħtieġa għat-twettiq 
tal-kompiti tagħhom.

Or. en
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Emenda 723
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, il-
Bord jappunta rappreżentant li għandu 
jipparteċipa fil-Kumitat tar-Riżoluzzjoni 
tal-Awtorità Bankarja Ewropea stabbilit 
skont l-Artikolu 113 tad-Direttiva [ ].

imħassar

Or. en

Emenda 724
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Bord jikkoopera mill-qrib mal-
Faċilità Ewropea ta’ Stabbiltà
Finanzjarja (EFSF) u mal-Mekkaniżmu 
Ewropew ta’ Stabbiltà (MES), 
partikolarment fejn l-EFSF jew il-MES 
ikun ta jew x’aktarx jagħti għotja, 
għajnuna finanzjarja diretta jew indiretta 
lil entitajiet stabbiliti fl-Istati Membri 
parteċipanti, partikolarment f’dawk iċ-
ċirkustanzi straordinarji msemmija fl-
Artikolu 24(9).

imħassar

Or. en

Emenda 725
Marianne Thyssen
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Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Bord għandu jikkoopera mill-qrib 
mal-Faċilità Ewropea ta’ Stabbiltà 
Finanzjarja (EFSF) u mal-Mekkaniżmu 
Ewropew ta’ Stabbiltà (MES), 
partikolarment fejn l-EFSF jew il-MES
ikun ta jew x’aktarx jagħti għotja, għajnuna 
finanzjarja diretta jew indiretta lil entitajiet 
stabbiliti fl-Istati Membri parteċipanti, 
partikolarment f’dawk iċ-ċirkostanzi 
straordinarji msemmija fl-Artikolu 24(9).

6. Il-Bord għandu jikkoopera mill-qrib 
mal-Faċilità Ewropea ta’ Stabbiltà 
Finanzjarja (EFSF), mal-Mekkaniżmu 
Ewropew ta’ Stabbiltà (MES) u 
kwalunkwe entità Ewropea simili fil-
futur, partikolarment fejn l-EFSF, il-MES
jew kwalunkwe entità Ewropea simili fil-
futur ikun ta jew x’aktarx jagħti għotja, 
għajnuna finanzjarja diretta jew indiretta lil 
entitajiet stabbiliti fl-Istati Membri 
parteċipanti, partikolarment f’dawk iċ-
ċirkostanzi straordinarji msemmija fl-
Artikolu 24(9).

Or. nl

Emenda 726
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Il-Kummissjoni u l-Bord u l-
awtoritajiet tar-riżoluzzjoni u l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
mhux parteċipanti għandhom 
jikkonkludu memorandum ta’ qbil li 
jiddeskrivi f’termini ġenerali kif se 
jikkooperaw ma’ xulxin fit-twettiq tal-
kompiti tagħhom skont il-[BRRD]. Il-
memorandum għandu jiġi rieżaminat fuq 
bażi regolari.
Mingħajr preġudizzju għall-ewwel 
subparagrafu, il-Kummissjoni u l-Bord 
għandhom jikkonkludu memorandum ta’
qbil mal-awtorità tar-riżoluzzjoni u l-
awtorità kompetenti ta’ kull Stat Membru 
mhux parteċipanti li jospita mill-inqas 
istituzzjoni waħda globali sistemikament 
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importanti, kif definit fil-liġi tal-Unjoni.

Kull memorandum għandu jiġi rieżaminat 
fuq bażi regolari u jiġi ppubblikat soġġett 
għat-trattament xieraq tal-informazzjoni 
kunfidenzjali.

Or. en


