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Emenda 89
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fil-Komunikazzjoni tagħha tas-
27 ta’ Mejju 2009 bit-titolu "Superviżjoni 
Finanzjarja Ewropea", il-Kummissjoni 
ppreżentat sensiela ta’ riformi għall-
arranġamenti attwali biex titħares l-
istabbiltà finanzjarja fil-livell tal-UE, li 
jinkludu b’mod partikolari l-ħolqien ta’ 
Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku 
(BERS) li jkun responsabbli għas-
superviżjoni makroprudenzjali. Il-Kunsill 
fid-9 ta’ Ġunju 2009 u l-Kunsill Ewropew 
fil-laqgħa tiegħu tat-18 u d-19 ta’ Ġunju 
appoġġjaw l-opinjoni tal-Kummissjoni u 
laqgħu l-ħsieb tal-Kummissjoni li tressaq 
proposti leġiżlattivi sabiex il-qafas il-ġdid 
jidħol fis-seħħ matul l-2010. F'konformità 
mal-fehmiet tal-Kummissjoni, inkludiet 
inter alia li l-BĊE "għandu jipprovdi 
appoġġ analitiku, statistiku, amministrattiv 
u loġistiku lill-BERS filwaqt li jagħmel 
użu wkoll mill-parir tekniku tal-Banek 
Ċentrali u superviżuri."

(5) Fil-Komunikazzjoni tagħha tas-
27 ta’ Mejju 2009 bit-titolu "Superviżjoni 
Finanzjarja Ewropea", il-Kummissjoni 
ppreżentat sensiela ta’ riformi għall-
arranġamenti attwali biex titħares l-
istabbiltà finanzjarja fil-livell tal-UE, li 
jinkludu b’mod partikolari l-ħolqien ta’ 
Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku 
(BERS) li jkun responsabbli għas-
superviżjoni makroprudenzjali. Il-Kunsill 
fid-9 ta’ Ġunju 2009 u l-Kunsill Ewropew 
fil-laqgħa tiegħu tat-18 u d-19 ta’ Ġunju 
appoġġjaw l-opinjoni tal-Kummissjoni u 
laqgħu l-ħsieb tal-Kummissjoni li tressaq 
proposti leġiżlattivi sabiex il-qafas il-ġdid 
jidħol fis-seħħ matul l-2010. F'konformità 
mal-fehmiet tal-Kummissjoni, inkludiet 
inter alia li l-BĊE "għandu jipprovdi 
appoġġ analitiku, statistiku, amministrattiv 
u loġistiku lill-BERS filwaqt li jagħmel 
użu wkoll mill-parir tekniku tal-banek 
ċentrali u superviżuri." L-appoġġ 
ipprovdut lill-BERS mill-BĊE kif ukoll il-
kompiti mogħtija lill-BERS għandhom 
ikunu mingħajr preġudizzju għall-
prinċipju tal-indipendenza tal-BĊE fil-
qadi ta' dmirijietu skont it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Or. en



PE439.845v01-00 4/90 AM\808496MT.doc

MT

Emenda 90
Thomas Mann

Proposta għal regolament
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Ix-xogħol tal-BERS għandu jkun li 
jikkontrolla u jivvaluta r-riskju sistemiku 
fi żminijiet normali bil-għan li jtaffi l-
espożizzjoni tas-sistema għar-riskju ta’ 
falliment ta’ komponenti sistemiċi u 
jsaħħaħ ir-reżistenza tas-sistema 
finanzjarja għax-xokkijiet. F'dan ir-
rigward, il-BERS għandu jżid l-istabilità 
finanzjarja u jtaffi l-impatti negattivi fuq 
it-tkabbir u l-impjiegi tal-ekonomija reali. 
Sabiex iwettaq il-missjoni tiegħu, il-BERS 
għandu janalizza kull informazzjoni 
rilevanti, b’mod partikolari l-leġiżlazzjoni 
rilevanti b’impatt potenzjali fuq l-istabilità 
finanzjarja, bħall-kontabilità, il-falliment 
u r-regoli dwar l-għajnuna finanzjarja 
f’każ ta’ diffikultà.

Or. en

Emenda 91
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-BERS għandu, fejn ikun meħtieġ, 
joħroġ twissijiet u rakkomandazzjonijiet ta’ 
natura ġenerali dwar il-Komunità b’mod 
ġenerali, Stati Membri individwali jew 
gruppi ta’ Stati Membri, b’perjodu taż-
żmien speċifikat għar-rispons politiku 
rilevanti.

(8) Il-BERS għandu, fejn ikun meħtieġ, 
joħroġ u jippubblika twissijiet u 
rakkomandazzjonijiet ta’ natura ġenerali 
dwar il-Komunità b’mod ġenerali, Stati 
Membri individwali jew gruppi ta’ Stati 
Membri, b’perjodu taż-żmien speċifikat 
għar-rispons politiku rilevanti.

Or. en
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Emenda 92
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-BERS għandu, fejn ikun meħtieġ, 
joħroġ twissijiet u rakkomandazzjonijiet ta’ 
natura ġenerali dwar il-Komunità b’mod 
ġenerali, Stati Membri individwali jew 
gruppi ta’ Stati Membri, b’perjodu taż-
żmien speċifikat għar-rispons politiku 
rilevanti.

(8) Il-BERS għandu, fejn ikun meħtieġ, 
joħroġ twissijiet u rakkomandazzjonijiet ta’ 
natura ġenerali dwar il-Komunità b’mod 
ġenerali, Stati Membri individwali jew 
gruppi ta’ Stati Membri, b’perjodu taż-
żmien speċifikat għar-rispons politiku 
rilevanti. Fejn twissijiet jew 
rakkomandazzjonijiet bħal dawn ikunu 
indirizzati lil Stati Membri individwali jew 
grupp ta’ Stati Membri, il-BERS għandu 
jipproponi wkoll miżuri xierqa ta’ appoġġ 
li jistgħu, pereżempju, jiġu pprovduti mis-
Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali. 

Or. en

Justification

The creation of the EU single market of financial services imposes coordinated action to face 
potential emergency situations, since the crisis in one Member State could rapidly spread 
across the borders. The ESRB has appropriate tools and a privileged point of view to identify 
emergency situations at early stage; therefore there is a value in conferring to the ESRB the 
power to declare the existence of an emergency situation. Such provision should be coupled 
with an amendment to the ESAs Regulations in order to enabling the relevant ESA to make 
decisions directly applicable to competent national authorities in order to steer a coordinated 
intervention.

Emenda 93
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-BERS għandu, fejn ikun meħtieġ, 
joħroġ twissijiet u rakkomandazzjonijiet ta’ 
natura ġenerali dwar il-Komunità b’mod 
ġenerali, Stati Membri individwali jew 

(8) Il-BERS għandu, fejn ikun meħtieġ, 
joħroġ twissijiet u rakkomandazzjonijiet ta’ 
natura ġenerali dwar il-Komunità b’mod 
ġenerali, Stati Membri individwali jew 
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gruppi ta’ Stati Membri, b’perjodu taż-
żmien speċifikat għar-rispons politiku 
rilevanti. 

gruppi ta’ Stati Membri, b’perjodu taż-
żmien speċifikat għar-rispons politiku 
rilevanti. Fejn xieraq, il-BERS għandu 
jiddikjara l-eżistenza ta’ sitwazzjoni ta’ 
emerġenza u jagħti bidu għall-intervent 
tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta hija l-konsegwenza tal-emenda proposta għall-Art. 3 u 16 rigward il-
kompiti ewlenin tal-BERS. Ir-rakkomandazzjonijiet u t-twissijiet tal-BERS aktarx li jkollhom 
impatt sinifikanti fuq is-swieq finanzjarji u l-ekonomiji tal-Istati Membri. L-għan tal-emenda 
proposta huwa li tissaħħaħ il-kapaċità tal-BERS li jistabbilizza s-sitwazzjoni ekonomika fil-
bidu nett tal-kriżi. Il-BERS għandu jkun kapaċi joffri strumenti xierqa ta’ appoġġ li jitħabbru 
flimkien mar-rakkomandazzjonijiet u t-twissijiet.

Emenda 94
Leonardo Domenici

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-BERS għandu, fejn ikun meħtieġ, 
joħroġ twissijiet u rakkomandazzjonijiet ta’ 
natura ġenerali dwar il-Komunità b’mod 
ġenerali, Stati Membri individwali jew 
gruppi ta’ Stati Membri, b’perjodu taż-
żmien speċifikat għar-rispons politiku 
rilevanti. 

(8) Il-BERS għandu, fejn ikun meħtieġ, 
joħroġ twissijiet u rakkomandazzjonijiet ta’ 
natura ġenerali dwar il-Komunità b’mod 
ġenerali, Stati Membri individwali jew 
gruppi ta’ Stati Membri, b’perjodu taż-
żmien speċifikat għar-rispons politiku 
rilevanti. Fejn xieraq, il-BERS għandu 
jiddikjara l-eżistenza ta’ sitwazzjoni ta’
emerġenza u jagħti bidu għall-intervent 
tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħolqien tas-suq uniku tal-UE tas-servizzi finanzjarji jimponi azzjoni kkoordinata sabiex jiġu 
ffaċċjati sitwazzjonijiet potenzjali ta' emerġenza, peress li l-kriżi fi Stat Membru wieħed tista’ 
malajr tinfirex lil hinn mill-fruntieri. Il-BERS għandu għodda adegwati u perspettiva 
privileġġjata biex jidentifika sitwazzjonijiet ta’ emerġenza fi stadju bikri; għalhekk, hemm 
valur fl-għoti tas-setgħa lill-BERS biex jiddikjara l-eżistenza ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza.
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Emenda 95
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-BERS għandu, fejn ikun meħtieġ, 
joħroġ twissijiet u rakkomandazzjonijiet ta’ 
natura ġenerali dwar il-Komunità b’mod 
ġenerali, Stati Membri individwali jew 
gruppi ta’ Stati Membri, b’perjodu taż-
żmien speċifikat għar-rispons politiku 
rilevanti. 

(8) Il-BERS għandu, fejn ikun meħtieġ, 
joħroġ twissijiet u rakkomandazzjonijiet ta’ 
natura ġenerali dwar il-Komunità b’mod 
ġenerali, Stati Membri individwali jew 
gruppi ta’ Stati Membri, b’perjodu taż-
żmien speċifikat għar-rispons politiku 
rilevanti. Fejn xieraq, il-BERS għandu 
jiddikjara l-eżistenza ta’ sitwazzjoni ta’ 
emerġenza u jagħti bidu għall-intervent 
tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħolqien tas-suq uniku tal-UE tas-servizzi finanzjarji jimponi azzjoni kkoordinata sabiex jiġu 
ffaċċjati sitwazzjonijiet potenzjali ta' emerġenza, peress li l-kriżi fi Stat Membru wieħed tista’ 
malajr tinfirex madwar il-fruntieri. Il-BERS għandu għodda adegwati u perspettiva 
privileġġjata biex jidentifika sitwazzjonijiet ta’ emerġenza fi stadju bikri; għalhekk, hemm 
valur fl-għoti tas-setgħa lill-BERS biex jiddikjara l-eżistenza ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza.

Emenda 96
Wolf Klinz

Proposta għal regolament
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Fejn il-BERS jinduna b’riskju li 
jista’ jipperikola serjament l-operat tajjeb 
u l-integrità tas-swieq finanzjarji jew l-
istabilità tas-sistema finanzjarja fl-Unjoni 
Ewropea kollha jew parti minnha, 
għandu jkun kapaċi joħroġ twissija billi 
jiddikjara l-eżistenza ta’ sitwazzjoni ta’ 
emerġenza. F’dan il-każ il-BERS għandu 
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mill-ewwel jinforma lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, 
lill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali u 
lill-Awtorità Superviżorja Ewropea bit-
twissija tiegħu. F’każ ta’ emerġenza, il-
BERS għandu joħroġ twissija ta’ 
emerġenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom ukoll ikunu infurmati direttament dwar kull 
twissija.

Emenda 97
Thomas Mann

Proposta għal regolament
Premessa 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Fejn il-BERS jinduna b’riskju li 
jista’ jipperikola serjament l-operat tajjeb 
u l-integrità tas-swieq finanzjarji jew l-
istabilità tas-sistema finanzjarja fl-Unjoni 
Ewropea kollha jew parti minnha, 
għandu jkun kapaċi joħroġ twissija billi 
jiddikjara l-eżistenza ta’ sitwazzjoni ta’ 
emerġenza. F’dan il-każ il-BERS għandu 
mill-ewwel jinforma lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, 
lill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali u 
lill-Awtorità Superviżorja Ewropea bit-
twissija tiegħu. F’każ ta’ emerġenza, il-
BERS għandu joħroġ twissija ta’ 
emerġenza.

Or. en
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Emenda 98
Wolf Klinz

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex jiżdied il-piż u l-leġittimità 
tagħhom, dawn it-twissijiet u 
rakkomandazzjonijiet għandhom jiġu 
trażmessi mill-Kunsill u, fejn ikun xieraq, 
mill-Awtorità Bankarja Ewropea 
stabbilita bir-Regolament (KE) Nru …/… 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, 
mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-
Swieq stabbilita bir-
Regolament (KE) Nru …/… tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u mill-
Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni jew 
tal-Pensjonijiet tax-Xogħol stabbilita bir-
Regolament (KE) Nru …/…tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.

(9) Sabiex jiżdiedu l-importanza u l-
leġittimità tagħhom, dawn it-twissijiet u 
rakkomandazzjonijiet għandhom jiġu 
trażmessi mill-Parlament Ewropew, mill-
Kunsill u, fejn ikun xieraq, mill-Awtorità 
Superviżorja Ewropea (ASE) u mill-
awtoritajiet superviżorji nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom ukoll ikunu infurmati direttament dwar kull 
twissija.

Emenda 99
Miguel Portas

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex jiżdied il-piż u l-leġittimità 
tagħhom, dawn it-twissijiet u 
rakkomandazzjonijiet għandhom jiġu 
trażmessi mill-Kunsill u, fejn ikun xieraq, 
mill-Awtorità Bankarja Ewropea stabbilita 
bir-Regolament (KE) Nru …/… tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, mill-
Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 

(9) Sabiex jiżdiedu l-importanza u l-
leġittimità tagħhom, dawn it-twissijiet u 
rakkomandazzjonijiet għandhom jiġu 
trażmessi mill-Kummissjoni, u, fejn ikun 
xieraq, mill-Awtorità Superviżorja
Ewropea (ASE).
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stabbilita bir-Regolament (KE) Nru …/… 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u 
mill-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni 
jew tal-Pensjonijiet tax-Xogħol stabbilita 
bir-Regolament (KE) Nru …/…tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Or. en

Emenda 100
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex jiżdied il-piż u l-leġittimità 
tagħhom, dawn it-twissijiet u 
rakkomandazzjonijiet għandhom jiġu 
trażmessi mill-Kunsill u, fejn ikun xieraq, 
mill-Awtorità Bankarja Ewropea stabbilita 
bir-Regolament (KE) Nru …/… tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, mill-
Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 
stabbilita bir-Regolament (KE) Nru …/… 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u 
mill-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni 
jew tal-Pensjonijiet tax-Xogħol stabbilita 
bir-Regolament (KE) Nru …/…tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

(9) Sabiex jiżdiedu l-importanza u l-
leġittimità tagħhom, dawn it-twissijiet u 
rakkomandazzjonijiet għandhom jiġu 
trażmessi direttament lid-destinatarji, u 
bħala kopja lill-Parlament Ewropew. lill-
Kunsill u, fejn ikun xieraq, lill-Awtorità
Bankarja Ewropea stabbilita bir-
Regolament (KE) Nru …/… tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, lill-Awtorità
Ewropea tat-Titoli u s-Swieq stabbilita bir-
Regolament (KE) Nru …/… tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, u lill-Awtorità
Ewropea tal-Assigurazzjoni jew tal-
Pensjonijiet tax-Xogħol stabbilita bir-
Regolament (KE) Nru …/…tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li r-rakkomandazzjonijiet huma maħruġa permezz tal-Kunsill jista’ ma jiżgurax li jkunu 
bbażati prinċipalment fuq evalwazzjonijiet tekniċi; proċeduri xierqa ta’ komunikazzjoni 
diretta, għalhekk, jeħtieġ li jiġu ggarantiti mad-destinatarji tar-rakkomandazzjonijiet, 
flimkien mal-Kunsill u l-Parliament. Ir-raġunament sottostanti għall-emenda proposta kien
diġà tressaq mill-Kunsill ECOFIN.
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Emenda 101
Leonardo Domenici

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex jiżdied il-piż u l-leġittimità 
tagħhom, dawn it-twissijiet u 
rakkomandazzjonijiet għandhom jiġu 
trażmessi mill-Kunsill u, fejn ikun xieraq, 
mill-Awtorità Bankarja Ewropea stabbilita 
bir-Regolament (KE) Nru …/… tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, mill-
Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 
stabbilita bir-Regolament (KE) Nru …/… 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u 
mill-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni 
jew tal-Pensjonijiet tax-Xogħol stabbilita 
bir-Regolament (KE) Nru …/…tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

(9) Sabiex jiżdiedu l-importanza u l-
leġittimità tagħhom, dawn it-twissijiet u 
rakkomandazzjonijiet għandhom jiġu 
trażmessi direttament lid-destinatarji, u 
bħala kopja lill-Parlament Ewropew. lill-
Kunsill u, fejn ikun xieraq, lill-Awtorità
Bankarja Ewropea stabbilita bir-
Regolament (KE) Nru …/… tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, lill-Awtorità
Ewropea tat-Titoli u s-Swieq stabbilita bir-
Regolament (KE) Nru …/… tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, u lill-Awtorità
Ewropea tal-Assigurazzjoni jew tal-
Pensjonijiet tax-Xogħol stabbilita bir-
Regolament (KE) Nru …/…tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li r-rakkomandazzjonijiet huma maħruġa permezz tal-Kunsill jista’ ma jiżgurax li jkunu 
bbażati prinċipalment fuq evalwazzjonijiet tekniċi; proċeduri xierqa ta’ komunikazzjoni 
diretta, għalhekk, jeħtieġ li jiġu ggarantiti mad-destinatarji tar-rakkomandazzjonijiet, 
flimkien mal-Kunsill u l-Parlament Ewropew. 

Emenda 102
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex jiżdied il-piż u l-leġittimità 
tagħhom, dawn it-twissijiet u 
rakkomandazzjonijiet għandhom jiġu 
trażmessi mill-Kunsill u, fejn ikun xieraq, 
mill-Awtorità Bankarja Ewropea stabbilita 

(9) Sabiex jiżdiedu l-importanza u l-
leġittimità tagħhom, dawn it-twissijiet u 
rakkomandazzjonijiet għandhom jiġu 
trażmessi direttament lid-destinatarji, u 
bħala kopja lill-Parlament Ewropew. lill-
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bir-Regolament (KE) Nru …/… tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, mill-
Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 
stabbilita bir-Regolament (KE) Nru …/… 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u 
mill-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni 
jew tal-Pensjonijiet tax-Xogħol stabbilita 
bir-Regolament (KE) Nru …/…tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Kunsill u, fejn ikun xieraq, lill-Awtorità
Bankarja Ewropea stabbilita bir-
Regolament (KE) Nru …/… tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, lill-Awtorità
Ewropea tat-Titoli u s-Swieq stabbilita bir-
Regolament (KE) Nru …/… tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, u lill-Awtorità
Ewropea tal-Assigurazzjoni jew tal-
Pensjonijiet tax-Xogħol stabbilita bir-
Regolament (KE) Nru …/…tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li r-rakkomandazzjonijiet huma maħruġa mill-Kunsill jista’ ma jiżgurax li jkunu 
bbażati prinċipalment fuq evalwazzjonijiet tekniċi; proċeduri xierqa ta’ komunikazzjoni 
diretta, għalhekk, jeħtieġ li jiġu ggarantiti mad-destinatarji tar-rakkomandazzjonijiet, 
flimkien mal-Kunsill u l-Parlament Ewropew. 

Emenda 103
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-BERS għandu jimmonitorja wkoll l-
osservanza tar-rakkomandazzjonijiet 
tiegħu, fuq il-bażi ta’ rapporti mid-
destinatarji, biex jiżgura li t-twissijiet u r-
rakkomandazzjonijiet tiegħu fil-fatt ikunu 
qegħdin jiġu segwiti. Id-destinatarji tar-
rakkomandazzjonijiet għandhom jieħdu 
azzjoni dwarhom sakemm ma jkunux 
jistgħu jiġġustifikaw adegwatament in-
nuqqas ta’ azzjoni (mekkaniżmu ta’ 
"aġixxi inkella spjega").

(10) Il-BERS għandu jimmonitorja wkoll l-
osservanza tar-rakkomandazzjonijiet 
tiegħu, fuq il-bażi ta’ rapporti mid-
destinatarji, biex jiżgura li t-twissijiet u r-
rakkomandazzjonijiet tiegħu fil-fatt ikunu 
qegħdin jiġu segwiti. Id-destinatarji tar-
rakkomandazzjonijiet għandhom 
jiġġustifikaw adegwatament kull nuqqas li 
jkunu konformi kif xieraq mar-
rakkomandazzjonijiet tal-BERS 
(mekkaniżmu ta’ "aġixxi inkella spjega").
Il-BERS għandu jkun kapaċi jkollu rikors 
fil-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
f’każijiet fejn ma jkunx sodisfatt bil-mod 
kif id-destinatarji jkunu segwew ir-
rakkomandazzjonijiet.

Or. en
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Justification

The fact that the ESRB recommendations are not legally binding entails the need for the 
Council and the European Parliament to adequately monitor implementation of ESRB 
recommendations; indeed, experience has proved that national authorities have not given 
substantial weight to the periodical warnings from the ECB.It would be therefore appropriate 
to allow the ESRB to seek recourse to the Council and to the European Parliament also in 
cases where it is not satisfied on how the addressees have followed up the recommendations. 
Indeed, the simple “execution” of ESRB recommendations could not be sufficient. 

Emenda 104
Leonardo Domenici

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-BERS għandu jimmonitorja wkoll l-
osservanza tar-rakkomandazzjonijiet 
tiegħu, fuq il-bażi ta’ rapporti mid-
destinatarji, biex jiżgura li t-twissijiet u r-
rakkomandazzjonijiet tiegħu fil-fatt ikunu 
qegħdin jiġu segwiti. Id-destinatarji tar-
rakkomandazzjonijiet għandhom jieħdu 
azzjoni dwarhom sakemm ma jkunux 
jistgħu jiġġustifikaw adegwatament in-
nuqqas ta’ azzjoni (mekkaniżmu ta’ 
"aġixxi inkella spjega").

(10) Il-BERS għandu jimmonitorja wkoll l-
osservanza tar-rakkomandazzjonijiet 
tiegħu, fuq il-bażi ta’ rapporti mid-
destinatarji, biex jiżgura li t-twissijiet u r-
rakkomandazzjonijiet tiegħu fil-fatt ikunu 
qegħdin jiġu segwiti. Id-destinatarji tar-
rakkomandazzjonijiet għandhom 
jiġġustifikaw adegwatament kull nuqqas li 
jkunu konformi kif xieraq mar-
rakkomandazzjonijiet tal-BERS 
(mekkaniżmu ta’ "aġixxi inkella spjega").
Il-BERS għandu jkun kapaċi jkollu rikors 
fil-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
f’każijiet fejn ma jkunx sodisfatt bil-mod 
kif id-destinatarji jkunu segwew ir-
rakkomandazzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li r-rakkomandazzjonijiet tal-BERS ma jorbtux legalment jimplika l-bżonn li l-Kunsill u 
l-Parlament Ewropew jimmonitorjaw adegwatament l-implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet tal-BERS; fil-fatt, l-esperjenza tat prova tal-fatt li l-awtoritajiet 
nazzjonali ma tawx importanza sostanzjali lit-twissijiet perjodiċi mill-BĊE.



PE439.845v01-00 14/90 AM\808496MT.doc

MT

Emenda 105
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-BERS għandu jimmonitorja wkoll l-
osservanza tar-rakkomandazzjonijiet 
tiegħu, fuq il-bażi ta’ rapporti mid-
destinatarji, biex jiżgura li t-twissijiet u r-
rakkomandazzjonijiet tiegħu fil-fatt ikunu 
qegħdin jiġu segwiti. Id-destinatarji tar-
rakkomandazzjonijiet għandhom jieħdu 
azzjoni dwarhom sakemm ma jkunux 
jistgħu jiġġustifikaw adegwatament in-
nuqqas ta’ azzjoni (mekkaniżmu ta’ 
"aġixxi inkella spjega").

(10) Il-BERS għandu jimmonitorja wkoll l-
osservanza tar-rakkomandazzjonijiet 
tiegħu, fuq il-bażi ta’ rapporti mid-
destinatarji, biex jiżgura li t-twissijiet u r-
rakkomandazzjonijiet tiegħu fil-fatt ikunu 
qegħdin jiġu segwiti. Id-destinatarji tar-
rakkomandazzjonijiet għandhom 
jiġġustifikaw adegwatament kull nuqqas li 
jkunu konformi kif xieraq mar-
rakkomandazzjonijiet tal-BERS 
(mekkaniżmu ta’ "aġixxi inkella spjega").
Il-BERS għandu jkun kapaċi jkollu rikors 
fil-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
f’każijiet fejn ma jkunx sodisfatt bil-mod 
kif id-destinatarji jkunu segwew ir-
rakkomandazzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li r-rakkomandazzjonijiet tal-BERS ma jorbtux legalment jimplika l-bżonn li l-Kunsill u 
l-Parlament Ewropew jimmonitorjaw adegwatament l-implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet tal-BERS; fil-fatt, l-esperjenza tat prova tal-fatt li l-awtoritajiet 
nazzjonali ma tawx importanza sostanzjali lit-twissijiet perjodiċi mill-BĊE. Għalhekk, ikun 
xieraq li l-BERS ikun jista’ jkollu rikors fil-Kunsill u l-Parlament Ewropew anki f’każijiet fejn 
ma jkunx sodisfatt bil-mod kif id-destinatarji jkunu segwew ir-rakkomandazzjonijiet.

Emenda 106
Olle Ludvigsson

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-BERS għandu jiddeċiedi jekk 
rakkomandazzjoni għandhiex tinżamm 
kunfidenzjali jew għandhiex issir pubblika, 

(11) Il-BERS għandu jiddeċiedi jekk 
rakkomandazzjoni għandhiex tinżamm 
kunfidenzjali jew għandhiex issir pubblika, 
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billi jżomm f’moħħu li l-iżvelar pubbliku 
jista’ jgħin biex jippromwovi l-osservanza 
tar-rakkomandazzjonijiet f’ċerti 
ċirkustanzi.

billi jżomm f’moħħu li l-iżvelar pubbliku 
ġeneralment huwa mod tajjeb biex 
jippromwovi l-konformità.

Or. en

Emenda 107
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-BERS għandu jirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill mill-
inqas darba kull sena, u aktar ta’ spiss 
f’każ ta’ taqlib finanzjarju mifrux.

(12) Il-President tal-BERS għandu jiġi 
mistieden għal smigħ ta’ kull sentejn fil-
Parlament Ewropew li jimmarka l-
pubblikazzjoni tar-rapport ta’ kull sentejn 
tal-BERS, u aktar spiss f’każ ta’ taqlib 
finanzjarju mifrux, u f’kuntest differenti 
mid-Djalogu Monetarju bejn il-Parlament 
Ewropew u l-President tal-Bank Ċentrali 
Ewropew.

Or. en

Emenda 108
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 14 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Fid-dawl tal-fatt li l-banek u l-
istituzzjonijiet finanzjarji minn stati taż-
Żona Ekonomika Ewropea li mhumiex fl-
UE/tal-Assoċjazzzjoni Ewropea tal-
Kummerċ Ħieles jistgħu joperaw fi ħdan 
l-Unjoni, suġġett għall-għoti ta’ liċenzja 
mill-pajjiż ta’ oriġini tagħhom, 
rappreżentant għoli wieħed minn kull 
wieħed minn dawk l-istati jista’ jiġi 
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mistieden jipparteċipa f’laqgħat tal-Bord 
Ġenerali tal-BERS.

Or. en

Emenda 109
Derk Jan Eppink

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-interkonnettività tal-istituzzjonijiet 
u s-swieq finanzjarji timplika li l-
monitoraġġ u l-valutazzjoni tar-riskji 
sistemiċi potenzjali għandhom ikunu 
bbażati fuq sett wiesa’ ta’ dejta u indikaturi 
makroekonomiċi u mikrofinanzjarji 
rilevanti. Għalhekk, il-BERS għandu jkollu 
aċċess għall-informazzjoni kollha 
neċessarja sabiex iwettaq id-dmirijiet 
tiegħu filwaqt li tinżamm il-kunfidenzjalità 
ta’ din l-informazzjoni kif meħtieġ.

(16) L-interkonnettività tal-istituzzjonijiet 
u s-swieq finanzjarji timplika li l-
monitoraġġ u l-valutazzjoni tar-riskji 
sistemiċi potenzjali għandhom ikunu 
bbażati fuq sett wiesa’ ta’ dejta u indikaturi 
makroekonomiċi u mikrofinanzjarji 
rilevanti. Għalhekk, il-BERS għandu jkollu 
aċċess għall-informazzjoni kollha rilevanti 
neċessarja sabiex iwettaq id-dmirijiet 
tiegħu filwaqt li tinżamm il-kunfidenzjalità 
ta’ din l-informazzjoni kif meħtieġ bil-
għan li tinżamm l-istabilità tas-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunfidenzjalità hija wieħed mill-elementi l-aktar importanti meta jitqies ix-xogħol tal-
BERS. Kull informazzjoni li tiġi żvelata b’mod prematur jista’ jkollha impatt gravi fuq is-suq.

Emenda 110
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-interkonnettività tal-istituzzjonijiet 
u s-swieq finanzjarji timplika li l-
monitoraġġ u l-valutazzjoni tar-riskji 
sistemiċi potenzjali għandhom ikunu 

(16) L-interkonnettività tal-istituzzjonijiet 
u s-swieq finanzjarji timplika li l-
monitoraġġ u l-valutazzjoni tar-riskji 
sistemiċi potenzjali għandhom ikunu 
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bbażati fuq sett wiesa’ ta’ dejta u indikaturi 
makroekonomiċi u mikrofinanzjarji 
rilevanti. Għalhekk, il-BERS għandu jkollu 
aċċess għall-informazzjoni kollha 
neċessarja sabiex iwettaq id-dmirijiet 
tiegħu filwaqt li tinżamm il-kunfidenzjalità 
ta’ din l-informazzjoni kif meħtieġ.

bbażati fuq sett wiesa’ ta’ dejta u indikaturi 
makroekonomiċi u mikrofinanzjarji 
rilevanti. Għalhekk, il-BERS għandu jkollu 
aċċess għall-informazzjoni kollha 
neċessarja sabiex iwettaq id-dmirijiet 
tiegħu filwaqt li tinżamm il-kunfidenzjalità 
ta’ din l-informazzjoni kif meħtieġ. Bħala 
regola, dik l-informazzjoni għandha tkun 
fil-qosor jew f’għamla aggregata, sakemm 
ma jkunx hemm il-possibilità ta’ riskju 
sostnut u gravi għad-diżlokazzjoni tas-
suq, u bl-appoġġ ta’ data verifikabbli 
oġġettivament. Fejn id-data rikjesta mill-
BERS ma tkunx fil-qosor jew f'forma 
aggregata, l-istituzzjonijiet finanzjarji 
kkonċernati għandu jkollhom id-dritt 
jesprimu l-opinjonijiet tagħhom dwar il-
merti ta' talba bħal din.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tinqara flimkien mal-emendi għall-Artikolu 15. Ir-rwol tal-BERS huwa maħsub biex jkun 
makroprudenzjali u għalhekk, bħala regola, m’għandux ikollu l-ħtieġa tal-aċċess għal 
informazzjoni speċifika għall-kumpaniji.

Emenda 111
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) L-Awtorità Ewropea tal-
Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol 
u l-Awtorità Bankarja Ewropea 
għandhom ikunu membri tal-Kumitati 
relevanti għall-Ġestjoni tal-Kriżi, li 
jiffurmaw parti mill-kulleġġi 
internazzjonali ta' superviżuri.

Or. en
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Emenda 112
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-parteċipanti tas-suq jistgħu 
jipprovdu kontribut siewi għall-fehim tal-
iżviluppi li jaffettwaw is-sistema 
finanzjarja. Fejn ikun xieraq, għalhekk, il-
BERS għandu jikkonsulta ma’ partijiet 
interessati mis-settur privat (rappreżentanti 
tas-settur finanzjarju, assoċjazzjonijiet tal-
konsumaturi, gruppi ta’ utenti fil-qasam 
tas-servizzi finanzjarji stabbiliti bil-
leġiżlazzjoni tal-Kummissjoni jew 
Komunitarja…) u jagħtihom opportunità 
xierqa sabiex jipprovdu l-kummenti 
tagħhom.

(17) Il-parteċipanti tas-suq jistgħu 
jipprovdu kontribut siewi għall-fehim tal-
iżviluppi li jaffettwaw is-sistema 
finanzjarja. Fejn ikun xieraq, għalhekk, il-
BERS għandu jikkonsulta ma’ partijiet 
interessati mis-settur privat (inter alia 
rappreżentanti tas-settur finanzjarju, 
assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi u gruppi
ta’ utenti fil-qasam tas-servizzi finanzjarji 
stabbiliti bil-leġiżlazzjoni tal-Kummissjoni 
jew tal-Unjoni) u jagħtihom opportunità 
xierqa sabiex jipprovdu l-kummenti 
tagħhom permezz ta’ Bord Konsultattiv 
formali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsultazzjoni mal-partijiet interessati aktarx li tkun aktar utli biex il-BERS jifhem is-suq 
jekk issir permezz ta' bord formali ta' persuni involuti fil-prattika. 

Emenda 113
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huwa stabbilit Bord Ewropew dwar ir-
Riskju Sistemiku, minn hawn ’il quddiem 
issir referenza għalih bħala 'BERS'.

Huwa stabbilit Bord Ewropew dwar ir-
Riskju Sistemiku, minn hawn ’il quddiem 
issir referenza għalih bħala 'BERS'. 
Għandu jkollu s-sede tiegħu fil-
Lussemburgu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-BERS għandu jkollu s-sede tiegħu fil-Lussemburgu b’konformità mal-Artikolu 10 tad-
deċiżjoni meħuda mill-Istati Membri fit-8 ta’ April 1965 dwar l-attribuzzjoni tas-sedi tal-
istituzzjonijiet Ewropej.

Emenda 114
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – Paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-SESF għandu jinkludi:
(a) il-BERS;
(b) l-Awtorità Superviżorja Ewropea 
(Titoli u Swieq), stabbilita mir-
Regolament (UE) Nru .../2010 (AETS); 
(c) u l-Awtorità Superviżorja Ewropea 
(Assigurazzjoni u Pensjonijiet tax-
Xogħol) stabbilita mir-Regolament (UE) 
Nru... / 2010 (AEAPX); 
(d) l-Awtorità Superviżorja Ewropea 
(Bankarja), stabbilita mir-Regolament 
(UE) Nru .../2010 (ABE); 
(e) l-Awtorità Superviżorja Ewropea 
(Kumitat Konġunt) stipulat mill-Artikolu 
40 ta’ kull wieħed mir-Regolamenti (UE) 
Nru …/... (ABE), Nru .../... [AETS], Nru 
.../... [AEAPX];
(f) l-awtoritajiet fl-Istati Membri kif 
speċifikat fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament 
(UE) Nru .../... [AETS], Artikolu 1(2) tar-
Regolament (UE) Nru .../2009 [AEAPX] u 
l-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 
.../... [ABE]; 
(g) il-Kummissjoni, għall-għanijiet tat-
twettiq tal-kompiti msemmija fl-Artikoli 7 
u 9 tar-Regolamenti (UE) Nru.../...[ABE], 
Nru .../... [AETS] u Nru .../... [AEAPX];
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L-ASEs imsemmija f’punti (b), (c) u (d) se 
jkollhom is-sede tagħhom fi Frankfurt.

Or. en

Emenda 115
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 'istituzzjoni finanzjarja' tfisser 
kwalunkwe impriża li n-negozju prinċipali 
tagħha huwa li tieħu depożiti, tagħti 
krediti, tipprovdi servizzi tal-assigurazzjoni 
jew servizzi finanzjarji oħrajn lill-klijenti 
jew membri tagħha jew tinvolvi ruħha 
f’investiment finanzjarju jew f’attivitajiet 
kummerċjali f’isimha stess.

(a) 'istituzzjoni finanzjarja' tfisser 
kwalunkwe impriża li n-negozju prinċipali 
tagħha huwa li tieħu depożiti, tagħti 
krediti, tipprovdi servizzi tal-assigurazzjoni 
jew servizzi finanzjarji oħrajn lill-klijenti 
jew membri tagħha jew tinvolvi ruħha 
f’investiment finanzjarju jew f’attivitajiet 
kummerċjali f’isimha stess, u kull impriża 
jew entità oħra li topera fl-Unjoni 
Ewropea, li l-ħidma tagħha hija ta’ 
natura simili, anke jekk ma jkollhiex 
kuntatt dirett mal-pubbliku ġenerali;

Or. en

Emenda 116
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b. 'sistema finanzjarja' tfisser l-
istituzzjonijiet finanzjarji kollha, is-swieq u 
l-infrastrutturi kollha tas-suq.

b. 'sistema finanzjarja' tfisser l-
istituzzjonijiet finanzjarji kollha, is-swieq, 
il-prodotti u l-infrastrutturi kollha tas-suq.

Or. en
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Emenda 117
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Ir-'riskju sistemiku' jfisser riskju li 
jġib it-tħarbit fis-servizzi finanzjarji 
kaġun ta’ tagħwiġ sinifikanti tas-sistema 
finanzjarja kollha jew ta’ partijiet minnha 
u għandu l-potenzjal li jkollu konsegwenzi 
negattivi serji għall-ekonomija reali. 
F’dan il-kuntest, kull tip ta’ istituzzjoni 
finanzjarja u intermedjarju finanzjarju, 
suq, infrastruttura u strument għandu l-
potenzjal li jkun sistemikament 
sinifikanti. 

Or. en

Emenda 118
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-BERS se jkun responsabbli għas-
superviżjoni makroprudenzjali tas-sistema 
finanzjarja fi ħdan il-Komunità sabiex 
jimpedixxi jew itaffi r-riskji sistemiċi fis-
sistema finanzjarja, bil-għan li jevita 
episodji ta’ taqlib finanzjarju mifrux, 
jikkontribwixxi għall-funzjonament 
mingħajr problemi tas-Suq Intern u 
jiżgura kontribut sostenibbli tas-settur 
finanzjarju għat-tkabbir ekonomiku. 

1. Il-BERS se jkun responsabbli għas-
superviżjoni makroprudenzjali tas-sistema 
finanzjarja fi ħdan il-Komunità sabiex 
jimpedixxi jew itaffi r-riskji sistemiċi fis-
sistema finanzjarja, bil-għan li jevita 
perjodi ta’ taqlib finanzjarju mifrux u
jiżgura kontribut sostenibbli tas-settur 
finanzjarju għat-tkabbir ekonomiku, u 
b’hekk jikkontribwixxi biex jintlaħqu l-
objettivi tal-Unjoni skont l-Artikolu 3 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

Or. en
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Emenda 119
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-BERS se jkun responsabbli għas-
superviżjoni makroprudenzjali tas-sistema 
finanzjarja fi ħdan il-Komunità sabiex 
jimpedixxi jew itaffi r-riskji sistemiċi fis-
sistema finanzjarja, bil-għan li jevita 
episodji ta’ taqlib finanzjarju mifrux, 
jikkontribwixxi għall-funzjonament 
mingħajr problemi tas-Suq Intern u jiżgura 
kontribut sostenibbli tas-settur finanzjarju 
għat-tkabbir ekonomiku.

1. Il-BERS se jkun responsabbli għas-
superviżjoni makroprudenzjali tas-sistema 
finanzjarja fi ħdan il-Komunità sabiex 
jimpedixxi jew itaffi r-riskji sistemiċi fis-
sistema finanzjarja, bil-għan li jevita 
episodji ta’ taqlib finanzjarju mifrux, 
jikkontribwixxi għall-funzjonament 
mingħajr problemi tas-Suq Intern u jiżgura 
kontribut sostenibbli tas-settur finanzjarju 
għat-tkabbir ekonomiku, u b’hekk iqis l-
Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriżijiet finanzjarji jistgħu jkollhom effett gravi fuq l-għan tal-Unjoni Ewropea, mhux biss 
fuq is-Suq Intern jew fuq it-tkabbir ekonomiku; għaldaqstant qed issir referenza għall-għan 
tal-Unjoni Ewropea kif stabbilit fl-Art. 3 TUE.

Emenda 120
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-BERS se jkun responsabbli għas-
superviżjoni makroprudenzjali tas-sistema 
finanzjarja fi ħdan il-Komunità sabiex 
jimpedixxi jew itaffi r-riskji sistemiċi fis-
sistema finanzjarja, bil-għan li jevita 
episodji ta’ taqlib finanzjarju mifrux, 
jikkontribwixxi għall-funzjonament 
mingħajr problemi tas-Suq Intern u jiżgura 
kontribut sostenibbli tas-settur finanzjarju 

1. Il-BERS se jkun responsabbli għas-
superviżjoni makroprudenzjali tas-sistema 
finanzjarja fi ħdan il-Komunità sabiex 
jimpedixxi jew itaffi r-riskji sistemiċi fis-
sistema finanzjarja, partikolarment il-
ħolqien ta’ credit bubbles futuri fl-Unjoni, 
bil-għan li jevita episodji ta’ taqlib 
finanzjarju mifrux, jikkontribwixxi għall-
funzjonament mingħajr problemi tas-Suq 
Intern u jiżgura kontribut sostenibbli tas-
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għat-tkabbir ekonomiku. settur finanzjarju għat-tkabbir ekonomiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-importanza ta' credit bubbles fil-kriżi attwali jagħmilha obbligatorja li ssir referenza 
espliċita tal-prevenzjoni tagħha bħala wieħed mill-għanijiet tal-BERS.

Emenda 121
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jidentifika u/jew jiġbor id-data 
neċessarja mill-istituzzjonijiet finanzjarji 
kollha u permezz tal-Awtorità 
Superviżorja Ewropea;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sitwazzjoni finanzjarja ta' istituzzjonijiet finanzjarji sistemikament rilevanti, l-eżistenza 
potenzjali ta' asset bubbles, jew il-funzjonament tajjeb tal-infrastrutturi tas-suq ma jistgħux 
jiġu evalwati sew mingħajr l-informazzjoni adegwata.

Emenda 122
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jidentifika u/jew jiġbor id-data 
neċessarja mill-istituzzjonijiet finanzjarji 
kollha u permezz tal-Awtorità 
Superviżorja Ewropea;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Is-sitwazzjoni finanzjarja ta' istituzzjonijiet finanzjarji sistemikament rilevanti, l-eżistenza 
potenzjali ta' asset bubbles, jew il-funzjonament tajjeb tal-infrastrutturi tas-suq ma jistgħux 
jiġu evalwati sew mingħajr l-informazzjoni adegwata.

Emenda 123
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) joħroġ twissijiet meta r-riskji jkunu 
kkunsidrati li huma sinifikanti;

(c) joħroġ twissijiet meta r-riskji jkunu 
kkunsidrati li huma sinifikanti u, fejn ikun 
xieraq, jiddikjara l-eżistenza ta’ 
sitwazzjoni ta’ emerġenza;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta hija mmirata sabiex tagħti lill-BERS is-setgħa li jiddikjara l-eżistenza ta' 
sitwazzjoni ta' emerġenza sabiex jippermetti lill-ASE rilevanti tieħu deċiżjonijiet direttament 
applikabbli għall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti biex imexxu intervent ikkoordinat.
Dispożizzjoni bħal din għandha timxi id f’id ma’ emenda għar-Regolamenti tal-ASE.

Emenda 124
Leonardo Domenici

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) joħroġ twissijiet meta r-riskji jkunu 
kkunsidrati li huma sinifikanti;

(c) joħroġ twissijiet meta r-riskji jkunu 
kkunsidrati li huma sinifikanti u, fejn ikun 
xieraq, jiddikjara l-eżistenza ta’ 
sitwazzjoni ta’ emerġenza;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta hija mmirata sabiex tagħti lill-BERS is-setgħa li jiddikjara l-eżistenza ta' 
sitwazzjoni ta' emerġenza sabiex jippermetti lill-ASE rilevanti tieħu deċiżjonijiet direttament 
applikabbli għall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti biex imexxu intervent ikkoordinat.

Emenda 125
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) joħroġ twissijiet meta r-riskji jkunu 
kkunsidrati li huma sinifikanti;

(c) joħroġ twissijiet meta r-riskji jkunu 
kkunsidrati li huma sinifikanti, u 
jagħmilhom pubbliċi fejn ikun xieraq;

Or. en

Emenda 126
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 - punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) joħroġ rakkomandazzjonijiet għal 
azzjoni ta’ rimedju fejn xieraq;

(d) joħroġ rakkomandazzjonijiet għal 
azzjoni ta’ rimedju u jagħmilhom pubbliċi 
fejn xieraq;

Or. en
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Emenda 127
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jipproponi miżuri ta’ appoġġ xierqa 
biex isaħħu azzjoni ta’ rimedju 
ssuġġerita;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rakkomandazzjonijiet u t-twissijiet tal-BERS aktarx li jkollhom impatt sinifikanti fuq is-
swieq finanzjarji u l-ekonomiji tal-Istati Membri. L-għan tal-emenda proposta huwa li 
tissaħħaħ il-kapaċità tal-BERS li jistabbilizza s-sitwazzjoni ekonomika fil-bidu nett tal-kriżi.
Il-BERS għandu jkun kapaċi joffri strumenti xierqa ta’ appoġġ li jitħabbru flimkien mar-
rakkomandazzjonijiet u t-twissijiet. Din il-kapaċità se żżid l-effikaċja tal-BERS.

Emenda 128
Derk Jan Eppink

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-BERS se jkollu Bord Ġenerali, 
Kumitat tat-Tmexxija u Segretarjat.

1. Il-BERS għandu jkollu Bord Ġenerali, 
Kumitat ta' Tmexxija, Segretarjat u 
Kumitat Tekniku Konsultattiv.

Or. en

Emenda 129
Wolf Klinz

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord Ġenerali għandu jieħu d- 2. Il-Bord Ġenerali għandu jieħu d-
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deċiżjonijiet meħtieġa sabiex jiżgura t-
twettiq tal-kompiti fdati lill-BERS.

deċiżjonijiet meħtieġa sabiex jissodisfa l-
kompiti msemmija fil-punti (c) u (d) tal-
Artikolu 3(2) u għandu jiżgura t-twettiq 
tal-kompiti fdati lill-BERS.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kumitat ta’ Tmexxija għandu jkollu rwol aktar b’saħħtu fil-ħidma tal-BERS. Is-setgħa 
eżekuttiva tal-Bord Ġenerali għandha tkun limitata għall-ħruġ ta' twissijiet u 
rakkomandazzjonijiet, għax inkella tirrendi lill-BERS inflessibbli u ġġiegħlu jimxi bil-mod 
wisq Il-Kumitat ta’ Tmexxija, għalhekk, għandu jkun responsabbli għall-ħidma kollha li tkun 
għaddejja u l-preparazzjoni tad-deċiżjonijiet tal-Bord Ġenerali.

Emenda 130
Wolf Klinz

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kumitat tat-Tmexxija għandu jassisti 
fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-
BERS billi jappoġġja t-tħejjija tal-laqgħat 
tal-Bord Ġenerali, jirrevedi d-dokumenti li 
għandhom jiġu diskussi u jimmonitorja l-
progress tax-xogħol kontinwu tal-BERS.

3. Il-Kumitat tat-Tmexxija għandu jassisti 
fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-
BERS billi jidentifika r-riskji u 
jikklassifikahom skont il-prijorità, 
jappoġġja t-tħejjija tal-laqgħat tal-Bord 
Ġenerali, jissodisfa l-kompiti msemmija 
fil-punti (e) u (h) tal-Artikolu 3(2), 
jirrevedi d-dokumenti li għandhom jiġu 
diskussi u jimmonitorja l-progress tax-
xogħol kontinwu tal-BERS.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kumitat ta’ Tmexxija għandu jkollu rwol aktar b’saħħtu fil-ħidma tal-BERS. Is-setgħa 
eżekuttiva tal-Bord Ġenerali għandha tkun limitata għall-ħruġ ta' twissijiet u 
rakkomandazzjonijiet, għax inkella tirrendi lill-BERS inflessibbli u ġġiegħlu jimxi bil-mod 
wisq Il-Kumitat ta’ Tmexxija, għalhekk, għandu jkun responsabbli għall-ħidma kollha li tkun 
għaddejja u l-preparazzjoni tad-deċiżjonijiet tal-Bord Ġenerali.



PE439.845v01-00 28/90 AM\808496MT.doc

MT

Emenda 131
Alfredo Pallone

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kumitat tat-Tmexxija għandu jassisti 
fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-
BERS billi jappoġġja t-tħejjija tal-laqgħat 
tal-Bord Ġenerali, jirrevedi d-dokumenti li 
għandhom jiġu diskussi u jimmonitorja l-
progress tax-xogħol kontinwu tal-BERS.

3. Il-Kumitat tat-Tmexxija għandu jassisti 
fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-
BERS billi jappoġġja t-tħejjija tal-laqgħat 
tal-Bord Ġenerali, jirrevedi d-dokumenti li 
għandhom jiġu diskussi u jimmonitorja l-
progress tax-xogħol kontinwu tal-BERS.
Meta l-Kunsill ikollu jieħu deċiżjonijiet 
dwar kwistjonijiet settorjali, il-Kumitat ta’ 
Tmexxija għandu jaħdem 
b’kollaborazzjoni mill-qrib mal-Awtorità 
Ewropea kompetenti u l-grupp relattiv 
tagħha tal-partijiet interessati fil-
preparazzjoni tad-dokumenti tal-laqgħa.

Or. it

Emenda 132
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Text proposed by the Commission Emenda

3. Il-Kumitat tat-Tmexxija għandu jassisti 
fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-
BERS billi jappoġġja t-tħejjija tal-laqgħat 
tal-Bord Ġenerali, jirrevedi d-dokumenti li 
għandhom jiġu diskussi u jimmonitorja l-
progress tax-xogħol kontinwu tal-BERS.

3. Il-Kumitat tat-Tmexxija għandu jassisti 
fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-
BERS billi jappoġġja t-tħejjija tal-laqgħat 
tal-Bord Ġenerali, jirrevedi d-dokumenti li 
għandhom jiġu diskussi u jimmonitorja l-
progress tax-xogħol kontinwu tal-BERS.
Meta l-Kunsill ikollu jieħu deċiżjonijiet 
dwar kwistjonijiet settorjali, il-Kumitat ta’ 
Tmexxija għandu jaħdem 
b’kollaborazzjoni mill-qrib mal-Awtorità 
Ewropea kompetenti u l-grupp relattiv 
tagħha tal-partijiet interessati fil-
preparazzjoni tad-dokumenti tal-laqgħa.
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Or. it

Emenda 133
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – Paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Kumitat Konsultattiv ta’ Esperti 
msemmi fl-Artikolu 12a għandu jipprovdi 
parir imparzjali u informazzjoni ta’ sfond 
dwar kwistjonijiet bażiċi relevanti għall-
ħidma tal-BERS u l-istabilità tas-sistema 
finanzjarja sħiħa.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’żieda mal-Kumitat Tekniku Konsultattiv, entità indipendenti ta’ akkademiċi u esperti 
għandha tipprovdi lill-BERS b’parir imparzjali u informazzjoni ta’ sfond fuq kwistjonijiet 
bażiċi. Il-President tal-Kumitat Konsulttativ ta' Esperti għandu jkollu siġġu fil-Kumitat ta' 
Tmexxija.

Emenda 134
Alfredo Pallone

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – Paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej 
għandu jkollhom rwol ta’ konsulent 
espert fi ħdan il-BERS fir-rigward tal-
profili ta’ riskju makroeconomiċi tas-
setturi varji relattivi għas-servizzi 
finanzjarji.

Or. it
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Emenda 135
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – Paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Awtoritjiet Superviżorji Ewropej 
għandu jkollhom rwol ta’ konsulent 
espert fi ħdan il-BERS fir-rigward tal-
profili ta’ riskju makroeconomiċi tas-
setturi varji relattivi għas-servizzi 
finanzjarji.

Or. it

Emenda 136
Alfredo Pallone

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Text proposed by the Commission Emenda

1. Il-President u l-Viċi President tal-BERS 
għandhom jiġu eletti għal perjodu ta' 5 
snin minn fost u mill-Membri tal-Bord 
Ġenerali li jkunu wkoll membri tal-Kunsill 
Ġenerali tal-BĊE. Huma jistgħu jerġgħu 
jiġu eletti mill-ġdid.

1. Il-presidente tal-BERS għandu jiġi elett
għal perjodu ta’ 5 snin minn fost u mill-
Membri tal-Bord Ġenerali li jkunu wkoll 
membri tal-Kunsill Ġenerali tal-BĊE.
Huwa jista’ jerġa’ jiġi elett mill-ġdid.

Or. it

Emenda 137
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – Paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-ewwel Viċi President se jkun elett 
mill-membri tal-Kunsill Ġenerali tal-BĊE 
għall-istess mandat bħal dak tas-sħubija 
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tiegħu jew tagħha tal-Kunsill Ġenerali, 
fir-rigward tal-ħtieġa ta’ rappreżentanza 
bbilanċjata ta’ Stati Membri, u ta’ dawk 
ġewwa jew barra ż-żona tal-euro. Huma 
jistgħu jerġgħu jiġu eletti mill-ġdid.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tieni Viċi President tal-BERS għandu jiġi wkoll minn bank ċentrali sabiex tiġi ggarantita l-
indipendenza tal-bord ġenerali u jkun hemm riflessjoni aħjar tal-kompożizzjoni tiegħu.

Emenda 138
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – Paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-ewwel Viċi President għandu jkun 
elett mill-membri votanti tal-Bord 
Ġenerali fir-rigward tal-ħtieġa ta' 
rappreżentanza bbilanċjata tal-Istati 
Membri, u dawk ġewwa u barra ż-żona 
tal-euro. Hu (jew hi) jista’ jerġa’ jiġi elett.

Or. en

Emenda 139
Alfredo Pallone

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – Paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Żewġ Viċi Presidenti għandhom 
jassumu l-kariga ta’ president tal-
Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-
Pensjonijiet tax-Xogħol u tal-president 
tal-Awtorità Ewropea tal-Istrumenti 
Finanzjarji u tas-Swieq.
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Or. it

Emenda 140
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. It-tieni Viċi President għandu jkun il-
president tal-Kumitat Konġunt tal-
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej.

Or. en

Emenda 141
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. Qabel it-teħid tal-kariga, il-President u 
l-ewwel Viċi President tal-BERS 
għandhom jippreżentaw lill-Parlament 
Ewropew, waqt seduta ta’ smigħ pubblika, 
kif bi ħsiebhom iwettqu d-dmirijiet 
tagħhom skont dan ir-Regolament. It-tieni 
Viċi President għandu jinstema’ mill-
Parlament Ewropew fir-rwol tiegħu jew 
tagħha bħala president tal-Kumitat 
Konġunt tal-Awtoritajiet Superviżorji 
Ewropej.

Or. en
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Emenda 142
Alfredo Pallone

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.Il-Viċi President għandu jmexxi l-Bord 
Ġenerali u/jew il-Kumitat tat-Tmexxija 
meta l-President ma jkunx jista’ 
jipparteċipa f’laqgħa.

3.Il-Viċi President l-aktar anzjan għandu 
jmexxi l-Bord Ġenerali u/jew il-Kumitat 
tat-Tmexxija meta l-President ma jkunx 
jista’ jipparteċipa f’laqgħa.

Or. it

Emenda 143
Alfredo Pallone

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk il-mandat tal-Membri tal-Kunsill 
Ġenerali tal-BĊE eletti bħala President jew 
Viċi President jintemm qabel ma jispiċċa t-
terminu ta’ 5 snin jew jekk għal xi raġuni l-
President jew il-Viċi President ma jkunux
kapaċi jwettqu d-dmirijiet tagħhom, 
għandu jiġi elett President jew Viċi 
President ġdid skont il-paragrafu 1.

4. Jekk il-mandat tal-Membru tal-Kunsill 
Ġenerali tal-BĊE elett bħala President 
jintemm qabel ma jispiċċa t-terminu ta’ 5 
snin jew jekk għal xi raġuni l-President ma 
jkunx kapaċi jwettaq id-dmirijiet tiegħu, 
għandu jiġi elett President ġdid skont il-
paragrafu 1.

Or. it

Emenda 144
Sven Giegold, Pascal Canfin

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-Gvernaturi tal-banek ċentrali 
nazzjonali;

(b) numru ta’ Gvernaturi tal-banek 
ċentrali nazzjonali li ma jaqbiżx 1/3 tat-
total ta’ Stati Membri u eletti mill-Membri
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tal-Kunsill Ġenerali tal-BĊE għall-istess 
teminu bħal dak tas-sħubija tagħhom fil-
Kunsill Ġenerali, fir-rigward tal-ħtieġa ta’ 
rappreżentanza bbilanċjata ta’ Stati 
Membri u ta’ dawk ġewwa jew barra ż-
żona tal-euro;

Or. en

Emenda 145
Thomas Mann

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) sitt persuni indipendenti li tnejn 
minnhom għandhom jiġu nnominati mill-
ASE. sabiex titnaqqas il-possibilità tal-
problema ta’ ffukar żejjed fuq il-banek u 
biex titjieb il-kwalità ta' deċiżjonijiet tal-
Bord Ġenerali, in-nominati ma jistgħux 
ikunu membri tal-ASE u għandhom 
jintgħażlu fuq il-bażi tal-kompetenzi 
ġenerali u l-impenn tagħhom lejn l-
Unjoni, kif ukoll għad-diversità tal-
esperjenzi tagħhom f’oqsma akkademiċi 
jew fis-settur privat, b’mod partikolari fl-
intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju, 
għaqdiet tal-ħaddiema jew bħala fornituri 
jew konsumaturi ta’ servizzi finanzjarji; 
meta jiġu nnominati l-ASEs iridu 
jindikaw li persuna hi nominata wkoll 
biex isservi fuq il-Kumitat ta' Tmexxija; 
in-nominati għandhom ikunu 
kkonfermati mill-membri l-oħra tal-Bord 
Ġenerali bi dritt tal-vot; fit-twettiq tar-
responsabilitajiet tagħhom, il-persuni 
nominati m'għandhom la jfittxu u lanqas 
jieħdu ordnijiet minn ebda gvern, 
istituzzjoni, korp, uffiċċju, entità jew 
persuna privata; huma għandhom 
iżommu lura minn kull azzjoni li ma 
tkunx kompatibbli mad-dmirijiet tagħhom 
jew mat-twettiq tal-kompiti tagħhom. 



AM\808496MT.doc 35/90 PE439.845v01-00

MT

Or. en

Emenda 146
Udo Bullmann, Olle Ludvigsson

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt f a u subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) sitt persuni indipendenti, billi kull 
Bord Superviżorju u kull Grupp ta’ 
partijiet Interessati tal-Awtorità 
Superviżorja Ewropea jinnominaw 
waħda.
il-persuni msemmija fil-punt (fa) ma 
għandhomx ikunu membri tal-ASE imma 
għandhom jintgħażlu skont il-kompetenzi 
ġenerali tagħhom u l-esperjenzi varji 
tagħhom f’oqsma akkademiċi jew fis-
settur privat, b’mod partikolari fl-
intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju, l-
għaqdiet tal-ħaddiema jew bħala fornituri 
jew konsumaturi ta’ servizzi finanzjarji; 
Il-persuni għandhom jirrappreżentaw 
bilanċ ġust bejn in-naħa tal-bejgħ, in-
naħa tax-xiri u r-rappreżentanti tal-
impjegati.  Meta jiġu nnominati, l-
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej 
għandhom jindikaw liema persuna hi 
nnominata wkoll biex isservi fil-Kumitat 
ta' Tmexxija; In-nomini għandhom ikunu 
kkonfermati mill-membri l-oħra tal-Bord 
Ġenerali bi dritt tal-vot; Fit-twettiq tar-
responsabilitajiet tagħhom, il-persuni 
nnominati ma għandhom la jfittxu u 
lanqas jieħdu ordnijiet minn ebda gvern 
jew istituzzjoni oħra, korp, uffiċċju entità 
jew persuna privata; Għandhom iżommu 
lura minn kull azzjoni li ma tkunx 
kompatibbli mad-dmirijiet tagħhom jew 
mat-twettiq tal-kompiti tagħhom.

Or. en
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Emenda 147
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt f a u subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) sitt persuni indipendenti nnominati 
mill-membri l-oħra tal-Bord Ġenerali bi 
dritt tal-vot u kkonfermati mill-Parlament 
Ewropew u mill-Kunsill. 
Il-persuni msemmija fil-punt (fa) 
għandhom jintgħażlu skont il-kompetenzi 
ġenerali tagħhom u l-impenn tagħhom 
lejn l-Unjoni u l-esperjenzi diversi 
tagħhom f’oqsma akkademiċi jew fis-
settur privat, b’mod partikolari fl-
intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju, l-
għaqdiet tal-ħaddiema jew bħala fornituri 
jew konsumaturi ta’ servizzi finanzjarji; 
Qabel in-nomina tagħhom, il-Bord 
Ġenerali għandu jindika liema persuna 
hija nnominata wkoll biex isservi fil-
Kumitat ta’ Tmexxija. Fit-twettiq tar-
responsabilitajiet tagħhom, il-persuni 
nnominati ma għandhom la jfittxu u 
lanqas jieħdu ordnijiet minn ebda gvern, 
istituzzjoni, korp, uffiċċju entità jew 
persuna privata oħra; Għandhom iżommu 
lura minn kull azzjoni li ma tkunx 
kompatibbli mad-dmirijiet tagħhom jew 
mat-twettiq tal-kompiti tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-nomina ta’ sitt esperti indipendenti mill-Bord Ġenerali tal-BERS hija meħtieġa biex 
tiżgura l-indipendenza tagħhom. Il-konfema mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill issaħħaħ 
il-leġittimità tal-esperti nnominati.
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Emenda 148
Miguel Portas

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt f a u subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) sitt persuni indipendenti għandhom 
ikunu nnominati mill-membri tal-Bord 
Ġenerali bi dritt tal-vot. 
Il-persuni nnominati skont il-punt (fa) ma 
jistgħux ikunu membri tal-ASEs u 
għandhom jintgħażlu skont il-kompetenzi 
ġenerali tagħhom u l-impenn tagħhom 
lejn l-Unjoni, kif ukoll għad-diversità tal-
esperjenzi tagħhom f’oqsma akkademiċi 
jew fis-settur privat, b’mod partikolari fl-
intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju, l-
għaqdiet tal-ħaddiema jew bħala fornituri 
jew konsumaturi ta’ servizzi finanzjarji; 
Meta jiġu nnominati, il-membri tal-Bord 
Ġenerali għandhom jindikaw liema 
persuna hi nnominata wkoll biex isservi 
fil-Kumitat ta' Tmexxija; Fit-twettiq tar-
responsabilitajiet tagħhom, il-persuni 
nnominati m'għandhom la jfittxu u 
lanqas jieħdu ordnijiet minn ebda gvern, 
istituzzjoni, korp, uffiċċju entità jew 
persuna privata oħra; Għandhom iżommu 
lura minn kull azzjoni li ma tkunx 
kompatibbli mad-dmirijiet tagħhom jew 
mat-twettiq tal-kompiti tagħhom.

Or. en

Emenda 149
Udo Bullmann

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) persuna nnominata minn kull waħda 
mill-Konfederazzjoni Ewropea tal-
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Għaqdiet tal-Ħaddiema, Business Europe 
u l-Organizzazzjoni Ewropea tal-
Konsumaturi 

Or. en

Emenda 150
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) rappreżentant wieħed tal-
Konfederazzjoni Ewropea tal-Għaqdiet 
tal-Ħaddiema, Business Europe u l-
Organizzazzjoni Ewropea tal-
Konsumaturi, rispettivament. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-superviżjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi fi ħdan l-UE teħtieġ li l-atturi makroekonomiċi 
rilevanti jieħdu sehem fid-deliberazzjonijiet tal-BERS. Bord kompost prinċipalment minn 
Bankiera Ċentrali huwa żbilanċjat. Dawk il-gruppi milquta li jġorru r-riskji ekonomiċi u 
soċjali tal-kriżijiet finanzjarji bla ebda responsabilità għalihom tkun xi tkun, għandu jkollhom 
siġġu mal-mejda.

Emenda 151
Miguel Portas

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-persuni li ġejjin għandhom ikunu 
membri tal-Bord Ġenerali mingħajr dritt 
tal-vot:

2. Il-President tal-Kumitat Ekonomiku u 
Finanzjarju għandu jkun membru tal-
Bord Ġenerali mingħajr dritt tal-vot.

(a) rappreżentant wieħed ta’ livell għoli 
għal kull Stat Membru tal-awtoritajiet 
superviżorji nazzjonali kompetenti;
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(b) il-President tal-Kumitat Ekonomiku u 
Finanzjarju.

Or. en

Emenda 152
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) rappreżentant wieħed ta’ livell għoli 
għal kull Stat Membru tal-awtoritajiet 
superviżorji nazzjonali kompetenti;

(a) rappreżentant wieħed ta’ livell għoli 
għal kull Stat Membru tal-awtoritajiet 
superviżorji nazzjonali kompetenti, 
b’konformità mal-paragrafu 3;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta' rotazzjoni bbażata fuq is-suġġett diskuss hija garanzija li l-esperti rispettivi ma 
jkunux esklużi minn deċiżjonijiet relatati mas-setturi. Bilanċ ġust bejn rappreżentazzjoni 
diversifikata ta' esperti settorjali u funzjonament bla xkiel tal-BERS jeħtieġ li jiġi kkunsidrat.
Id-deċiżjoni li jinħatru rappreżentanti rispettivi ta' livell għoli għandha tkun f'idejn l-Istati 
Membri sabiex jinnominaw il-persuna rilevanti biex tattendi l-laqgħat dwar temi li jaqgħu fil-
kompetenza tiegħu jew tagħha.

Emenda 153
Othmar Karas

Proposta għal regolament 
Artikolu 6 – paragrafu 2 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) rappreżentant wieħed ta’ livell għoli 
għal kull Stat Membru tal-awtoritajiet 
superviżorji nazzjonali kompetenti;

(a) rappreżentant wieħed ta’ livell għoli 
għal kull Stat Membru tal-awtoritajiet 
superviżorji nazzjonali kompetenti skont 
il-paragrafu 3;

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Sistema ġdida ta’ superviżjoni għandha tagħmel differenza kemm bejn ir-riskji tas-swieq 
finanzjarji differenti kif ukoll tikkunsidra d-differenzi bejn il-mudelli ta’ negozju ta’ 
istituzzjonijiet finanzjarji. Biex titqies id-differenza tal-mudelli ta’ negozju bejn il-kumpaniji 
ta’ assigurazzjoni u istituzzjonijiet finanzjarji oħra, l-awtoritajiet superviżorji tal-kumpaniji 
ta’ assigurazzjoni wkoll għandom ikunu rappreżentati fil-BERS b’mod adegwat.

Emenda 154
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-aġenda ta’ laqgħa tkun tinkludi 
punti li jirrigwardaw il-kompetenza ta’ 
diversi awtoritajiet superviżorji nazzjonali 
fl-istess Stat Membru, ir-rappreżentant ta’ 
livell għoli rispettiv għandu jipparteċipa 
fid-diskussjoni biss dwar l-affarijiet li 
jaqgħu taħt il-kompetenza tiegħu jew 
tagħha.

3. Fir-rigward tar-rappreżentazzjoni tal-
awtoritajiet superviżorji nazzjonali, ir-
rappreżentanti ta’ livell għoli rispettivi 
għandhom jalternaw b’rotazzjoni skont is-
suġġett diskuss, sakemm l-awtoritajiet 
superviżorji nazzjonali ma jkunux qablu 
fuq rappreżentant komuni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta' rotazzjoni bbażata fuq is-suġġett diskuss hija garanzija li l-esperti rispettivi ma 
jkunux esklużi minn decizjonijiet relatati mas-setturi. Bilanċ ġust bejn rappreżentazzjoni 
diversifikata ta' esperti settorjali u funzjonament bla xkiel tal-BERS jeħtieġ li jiġi kkunsidrat.
Id-deċiżjoni li jinħatru rappreżentanti rispettivi ta' livell għoli għandha tkun f'idejn l-Istati 
Membri sabiex jinnominaw il-persuna rilevanti biex tattendi l-laqgħat dwar temi li jaqgħu fil-
kompetenza tiegħu jew tagħha.

Emenda 155
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-aġenda ta’ laqgħa tkun tinkludi 3. Fir-rigward tar-rappreżentazzjoni tal-
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punti li jirrigwardaw il-kompetenza ta’ 
diversi awtoritajiet superviżorji nazzjonali 
fl-istess Stat Membru, ir-rappreżentant ta’ 
livell għoli rispettiv għandu jipparteċipa 
fid-diskussjoni biss dwar l-affarijiet li 
jaqgħu taħt il-kompetenza tiegħu jew 
tagħha.

awtoritajiet superviżorji nazzjonali, ir-
rappreżentanti ta’ livell għoli rispettivi 
għandhomu jalternaw b’rotazzjoni skont 
is-suġġett diskuss, sakemm l-awtoritajiet 
superviżorji nazzjonali ma jkunux qablu 
fuq rappreżentant komuni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sistema ġdida ta’ superviżjoni għandha tagħmel differenza kemm bejn ir-riskji tas-swieq 
finanzjarji differenti kif ukoll tikkunsidra d-differenzi bejn il-mudelli ta’ negozju ta’ 
istituzzjonijiet finanzjarji. Għalhekk, għandha tkun iggarantita rappreżentanza adegwata tal-
awtoritajiet superviżorji għall-kumpaniji tal-assigurazzjoni fil-Kunsill ta’ Tmexxija.

Emenda 156
Udo Bullmann

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Membri tal-Bord Ġenerali li huma 
wkoll membri tal-Kunsill Ġenerali tal-
BĊE għandhom jaġixxu b'mod 
indipendenti meta jwettqu dmirijiethom, 
b'mod partikolari fejn huwa possibbli li d-
deċiżjonijiet tal-BERS jistgħu jirrelataw 
mal-mandat tal-BĊE.

Or. en

Emenda 157
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-laqgħat plenarji ordinarji tal-Bord 
Ġenerali għandhom jissejħu mill-President 

1. Il-laqgħat plenarji ordinarji tal-Bord 
Ġenerali għandhom jissejħu mill-President 
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tal-Bord Ġenerali u għandhom isiru mill-
inqas erba’ darbiet fis-sena. Jistgħu jissejħu 
laqgħat straordinarji fuq inizjattiva tal-
President tal-Bord Ġenerali jew fuq talba 
ta’ mill-inqas terz tal-Membri bid-dritt tal-
vot.

tal-Bord Ġenerali u għandhom isiru mill-
inqas erba’ darbiet fis-sena. Jistgħu jissejħu 
laqgħat straordinarji fuq inizjattiva tal-
President tal-Bord Ġenerali jew fuq talba 
ta’ mill-inqas terz tal-Membri.

Or. en

Emenda 158
Sharon Bowles

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – Paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Rappreżentant wieħed ta' livell għoli 
kull stat taz-Żona Ekonomika Ewropea 
non-UE/Assoċjazzjoni Ewropea tal-
Kummerċ Ħieles jista' jkun mistieden biex 
jattendi laqgħat tal-Bord Ġenerali.

Or. en

Emenda 159
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Membru tal-Bord Ġenerali li 
għandu dritt tal-vot għandu jkollu vot 
wieħed. 

1. Il-Bord Ġenerali għandu jinsisti għall-
kunsens. Fejn ma jkunx jista’ jinkiseb 
kunsens kull Membru tal-Bord Ġenerali li 
għandu dritt tal-vot għandu jkollu vot 
wieħed. 

Kwalunkwe Membru tal-Bord jista’, fi 
kwalunkwe mument, jitlob vot dwar 
abbozz ta’ twissija jew abbozz ta’ 
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rakkomandazzjoni.

Or. en

Emenda 160
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Huwa meħtieġ kworum ta’ żewġ terzi 
tal-Membri bi dritt tal-vot sabiex ikun jista’ 
jittieħed kwalunkwe vot mill-Bord 
Ġenerali. Jekk ma jintlaħaqx il-kworum, il-
President jista’ jsejjaħ laqgħa straordinarja 
li fiha d-deċiżjonijiet jistgħu jittieħdu 
mingħajr ma jitqies il-kworum.

3. Huwa meħtieġ kworum ta’ preżenza ta’ 
żewġ terzi tal-Membri bi dritt tal-vot 
sabiex ikun jista’ jittieħed kwalunkwe vot 
mill-Bord Ġenerali. Jekk ma jintlaħaqx il-
kworum ta’ preżenza, il-President jista’ 
jsejjaħ laqgħa straordinarja li fiha d-
deċiżjonijiet jistgħu jittieħdu mingħajr ma 
jitqies il-kworum ta’ preżenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kworum ta' żewġ terzi huwa ġġustifikat, iżda għandu jkun magħmul ċar li l-proċess tal-
votazzjoni ma jinkludi l-ebda piż tal-voti billi tiżdied il-kelma "preżenza". Il-BERS huwa 
entità Ewropea li ma jippermettix ir-rappreżentazzjoni ta’ interessi nazzjonali u l-membri 
tiegħu huma kommessi biss għall-objettivi Ewropej.

Emenda 161
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – Paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. B’deroga mill-Artikolu 2, hija 
meħtieġa maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-
voti biex twissija jew rakkomandazzjoni 
ssir pubblika.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kworum ta' żewġ terzi huwa ġġustifikat, iżda għandu jkun magħmul ċar li l-proċess tal-
votazzjoni ma jinkludi l-ebda piż tal-voti billi tiżdied il-kelma "preżenza". Il-BERS huwa 
entità Ewropea li ma jippermettix ir-rappreżentazzjoni ta’ interessi nazzjonali u l-membri 
tiegħu huma kommessi biss għall-objettivi Ewropej.

Emenda 162
Alfredo Pallone

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-Viċi President tal-BERS; (b) iż-żewġ Viċi Presidenti tal-BERS, li 
huma wkoll presidenti tal-AEAPX u tal-
AETS;

Or. it

Emenda 163
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-Viċi President tal-BERS; (b) l-ewwel u t-tieni Viċi Presidenti tal-
BERS;

Or. en
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Emenda 164
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-Viċi President tal-BERS; (b) il-Viċi President u t-tieni Viċi 
President tal-BERS;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tieni Viċi President tal-BERS u tlieta mis-sitt esperti għandhom ikunu membri tal-Kumitat 
ta’ Tmexxija.

Emenda 165
Derk Jan Eppink

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ħames membri oħra tal-Bord Ġenerali 
li jkunu wkoll membri tal-Kunsill 
Ġenerali tal-BĊE. Huma għandhom jiġu 
eletti minn fost u mill-Membri tal-Bord 
Ġenerali li jkunu wkoll membri tal-
Kunsill Ġenerali tal-BĊE għal perjodu ta’ 
sentejn.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba d-daqs tal-Bord Ġenerali – li se jkun jikkonsisti f’total ta’ 61 membru, Kumitat ta’ 
Tmexxija li jassisti fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Bord Ġenerali għandu jkun jista’ 
jaħdem bi prontezza u b’mod effiċjenti.
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Emenda 166
Alfredo Pallone

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ħames membri oħra tal-Bord Ġenerali 
li jkunu wkoll membri tal-Kunsill Ġenerali 
tal-BĊE. Huma għandhom jiġu eletti 
minn fost u mill-Membri tal-Bord 
Ġenerali li jkunu wkoll membri tal-
Kunsill Ġenerali tal-BĊE għal perjodu ta’ 
sentejn.

(c) żewġ membri oħra tal-Bond Ġenerali li 
jkunu wkoll membri tal-Kunsill Ġenerali 
tal-BĊE;

Or. it

Emenda 167
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ħames membri oħra tal-Bord Ġenerali 
li jkunu wkoll membri tal-Kunsill 
Ġenerali tal-BĊE. Huma għandhom jiġu 
eletti minn fost u mill-Membri tal-Bord 
Ġenerali li jkunu wkoll membri tal-Kunsill 
Ġenerali tal-BĊE għal perjodu ta’ sentejn.

(c) sitt membri oħra tal-Bord Ġenerali¸ 
inklużi tliet persuni indipendenti fuq bażi 
ta’ rotazzjoni, fir-rigward tal-ħtieġa ta’ 
rappreżentanza bbilanċjata neċessarja ta’ 
Stati Membri, u ta’ dawk ġewwa jew barra 
ż-żona tal-euro.  Huma għandhom jiġu 
eletti mill-Membri tal-Bord Ġenerali għal 
perjodu ta’ sentejn.

Or. en



AM\808496MT.doc 47/90 PE439.845v01-00

MT

Emenda 168
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ħames membri oħra tal-Bord Ġenerali 
li jkunu wkoll membri tal-Kunsill Ġenerali 
tal-BĊE. Huma għandhom jiġu eletti minn 
fost u mill-Membri tal-Bord Ġenerali li 
jkunu wkoll membri tal-Kunsill Ġenerali 
tal-BĊE għal perjodu ta’ sentejn.

(c) żewġ membri oħra tal-Bord Ġenerali li 
jkunu wkoll membri tal-Kunsill Ġenerali 
tal-BĊE, li jirrappreżentaw Stati Membri 
taż-żona tal-euro u oħrajn barra minnha. 
Huma għandhom jiġu eletti minn fost u 
mill-Membri tal-Bord Ġenerali li jkunu 
wkoll membri tal-Kunsill Ġenerali tal-BĊE 
għal perjodu ta’ sentejn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-emenda proposta huwa li tiżdied l-effettività tal-Kumitat ta' Tmexxija billi jkun 
limitat in-numru tal-membri tagħha, u billi jkun speċifikat li kull wieħed minnhom jiġi mill-
pajjiżi tal-euro u pajjiżi mhux fiż-żona tal-euro. Għandu jkun hemm rappreżentanza 
bbilanċjata ta’ banek ċentrali barra ż-żona tal-euro fil-Kumitat ta’ Tmexxija tal-BERS.

Emenda 169
Danuta Jazłowiecka

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ħames membri oħra tal-Bord Ġenerali li 
jkunu wkoll membri tal-Kunsill Ġenerali 
tal-BĊE. Huma għandhom jiġu eletti minn 
fost u mill-Membri tal-Bord Ġenerali li 
jkunu wkoll membri tal-Kunsill Ġenerali 
tal-BĊE għal perjodu ta’ sentejn.

(c) ħames membri oħra tal-Bord Ġenerali li 
jkunu wkoll membri tal-Kunsill Ġenerali 
tal-BĊE, li jirrappreżentaw 
proporzjonalment Stati Membri taż-żona 
tal-euro u oħrajn barra minnha. Huma 
għandhom jiġu eletti minn fost u mill-
Membri tal-Bord Ġenerali li jkunu wkoll 
membri tal-Kunsill Ġenerali tal-BĊE għal 
perjodu ta’ sentejn. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-għan tal-emenda proposta huwa li tiżdied l-effettività tal-Kumitat ta' Tmexxija billi jkun 
limitat in-numru tal-membri tagħha, u billi jkun speċifikat li kull wieħed minnhom jiġi mill-
pajjiżi tal-euro u pajjiżi mhux fiż-żona tal-euro. Għandu jkun hemm rappreżentanza 
bbilanċjata ta’ banek ċentrali barra ż-żona tal-euro fil-Kumitat ta’ tmexxija tal-BERS.

Emenda 170
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ħames membri oħra tal-Bord Ġenerali li 
jkunu wkoll membri tal-Kunsill Ġenerali 
tal-BĊE. Huma għandhom jiġu eletti minn 
fost u mill-Membri tal-Bord Ġenerali li 
jkunu wkoll membri tal-Kunsill Ġenerali 
tal-BĊE għal perjodu ta’ sentejn.

(c) ħames membri oħra tal-Bord Ġenerali li 
jkunu wkoll membri tal-Kunsill Ġenerali 
tal-BĊE, inkluż il-Viċi President tal-BĊE, 
fir-rigward tal-ħtieġa ta’rappreżentazzjoni 
bbilanċjata ta’Stati Membri ġewwa u 
barra miż-żona tal-euro. Huma għandhom 
jiġu eletti minn fost u mill-Membri tal-
Bord Ġenerali li jkunu wkoll membri tal-
Kunsill Ġenerali tal-BĊE għal perjodu ta’ 
erba’ snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tieni Viċi President tal-BERS u tlieta mis-sitt esperti għandhom ikunu membri tal-Kumitat 
ta’ Tmexxija.

Emenda 171
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Membru tal-Kummissjoni Ewropea; imħassar

Or. en
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Emenda 172
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-President tal-Awtorità Bankarja
Ewropea;

(e) il-President tal-Awtorità Superviżorja 
Ewropea (Bankarja);

Or. en

Emenda 173
Alfredo Pallone

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-President tal-Awtorità Ewropea tal-
Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-
Xogħol;

imħassar

Or. it

Emenda 174
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-President tal-Awtorità Ewropea tal-
Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-
Xogħol;

(f) il-President tal-Awtorità Superviżorja 
Ewropea (Assigurazzjoni u Pensjonijiet 
tax-Xogħol);

Or. en
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Emenda 175
Alfredo Pallone

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) il-President tal-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u s-Swieq.

imħassar

Or. it

Emenda 176
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) il-President tal-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u s-Swieq;

(g) il-President tal-Awtorità Superviżorja 
Ewropea (Titoli u Swieq);

Or. en

Emenda 177
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) il-President tal-Kumitat Ekonomiku u 
Finanzjarju.

imħassar

Or. en



AM\808496MT.doc 51/90 PE439.845v01-00

MT

Emenda 178
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) il-President tal-Kumitat Ekonomiku u 
Finanzjarju.

(h) tlieta mis-sitt persuni indipendenti 
msemmija fl-Artikolu 6 (1) (fa).

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tieni Viċi President tal-BERS u tlieta mis-sitt esperti għandhom ikunu membri tal-Kumitat 
ta’ Tmexxija.

Emenda 179
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt h a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) il-President tal-Kumitat Konsultattiv 
ta’ Esperti  

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’żieda mal-Kumitat Tekniku Konsultattiv, entità indipendenti ta’ akkademiċi u esperti 
għandha tipprovdi lill-BERS b’parir imparzjali u informazzjoni ta’ sfond fuq kwistjonijiet 
bażiċi. Il-President tal-Kumitat Konsulttativ ta' Esperti għandu jkollu siġġu fil-Kumitat ta' 
Tmexxija.
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Emenda 180
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – it-tieni subparagrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kwalunkwe post battal għal Membru elett 
tal-Kumitat tat-Tmexxija għandu jimtela 
bl-elezzjoni ta’ Membru ġdid mill-Bord 
Ġenerali.

imħassar

Or. en

Emenda 181
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kumitat Tekniku Konsultattiv Il-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-superviżjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi fi ħdan l-UE teħtieġ li l-atturi rilevanti 
makroekonomiċi u s-soċjetà ċivili jieħdu sehem. Dawk il-gruppi milquta li jġorru r-riskji 
ekonomiċi u soċjali tal-kriżijiet finanzjarji bla ebda responsabilità għalihom tkun xi tkun, 
għandhom ikunu involuti.

Emenda 182
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kumitat Tekniku Konsultattiv għandu 
jkun iffurmat minn dawn li ġejjin:

1. l-Kumitat Tekniku Konsultattiv għandu 
jkun iffurmat minn 15-il espert 
b’kompetenzi rikonoxxuti u indipendenza 
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ggarantita proposti mill-Kumitat ta’ 
Tmexxija. Għandhom jirrappreżentaw 
firxa wiesgħa ta’ esperjenzi u ħiliet.

(a) rappreżentant ta’ kull bank ċentrali 
nazzjonali u rappreżentant tal-BĊE;
(b) rappreżentant wieħed għal kull Stat 
Membru tal-awtorità superviżorja 
nazzjonali kompetenti;
(c) rappreżentant wieħed tal-Awtorità 
Bankarja Ewropea;
(d) rappreżentant wieħed tal-Awtorità 
Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-
Pensjonijiet tax-Xogħol;
(e) rappreżentant wieħed tal-Awtorità 
Ewropea tat-Titoli u s-Swieq;
(f) żewġ rappreżentanti tal-Kummissjoni;
(g) rappreżentant wieħed tal-Kumitat 
Ekonomiku u Finanzjarju.
L-awtoritajiet superviżorji ta’ kull Stat 
Membru għandhom jagħżlu 
rappreżentant wieħed fil-Kumitat. Meta l-
aġenda ta’ laqgħa tkun tinkludi punti li 
jirrigwardaw il-kompetenza ta’ diversi 
awtoritajiet superviżorji nazzjonali fl-
istess Stat Membru, ir-rappreżentant 
rispettiv għandu jipparteċipa biss għall-
punti tal-aġenda li jaqgħu taħt il-
kompetenza tiegħu.

Għandhom ikunu approvati mill-Bord 
Ġenerali għal mandat ta’ erba’ snin, li 
jiġġedded darba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Terminu itwal huwa jiggarantixxi aħjar l-indipendenza. Għaldaqstant, qed jiġi propost 
terminu ta’ erba’ snin, li jiġġedded darba biss.
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Emenda 183
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kumitat Tekniku Konsultattiv għandu 
jkun iffurmat minn dawn li ġejjin:

1. Il-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv 
għandu jkun iffurmat minn dawn li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-superviżjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi fi ħdan l-UE teħtieġ li l-atturi rilevanti
makroekonomiċi u s-soċjetà ċivili jieħdu sehem. Dawk il-gruppi milquta li jġorru r-riskji 
ekonomiċi u soċjali tal-kriżijiet finanzjarji bla ebda responsabilità għalihom tkun xi tkun, 
għandhom ikunu involuti.

Emenda 184
Sven Giegold, Pascal Canfin

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kumitat Tekniku Konsultattiv għandu 
jkun iffurmat minn dawn li ġejjin:

1. Il-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv 
għandu jkun iffurmat minn dawn li ġejjin:

Or. en

Emenda 185
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kumitat Tekniku Konsultattiv għandu 
jkun iffurmat minn dawn li ġejjin:

1. Il-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv 
għandu jkun iffurmat minn dawn li ġejjin:
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Or. en

Emenda 186
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) rappreżentant ta’ kull bank ċentrali 
nazzjonali u rappreżentant tal-BĊE;

(a) disa’ esperti b’kompetenzi rikonoxxuti 
u indipendenza ggarantita proposti mill-
Kumitat ta’ Tmexxija. Dawn għandhom 
jirrappreżentaw firxa wiesgħa ta’ 
esperjenzi u ħiliet u jkollhom sfond 
ibbilanċjat u għarfien fir-rigward tan-
naħa tal-bejgħ (banek u fornituri ta’ 
servizzi finanzjarji oħra), in-naħa tax-xiri 
(konsumaturi, utenti u investituri 
korporattivi u SMEs) u l-impjegati tas-
settur. Għandhom ikunu approvati mill-
Bord Ġenerali għal mandat ta’ sentejn, li 
jiġġedded.

Or. en

Emenda 187
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) rappreżentant wieħed għal kull Stat 
Membru tal-awtorità superviżorja 
nazzjonali kompetenti;

(b) espert wieħed b’kompetenzi 
rikonoxxuti u indipendenza ggarantita 
nnominat minn kull waħda mill-
Konfederazzjoni Ewropea tal-Għaqdiet 
tal-Ħaddiema, Business Europe u l-
Organizzazzjoni Ewropea tal-
Konsumaturi;

Or. en
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Emenda 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) rappreżentant wieħed għal kull Stat 
Membru tal-awtorità superviżorja 
nazzjonali kompetenti;

(b) rappreżentant wieħed tal-
Konfederazzjoni Ewropea tal-Għaqdiet 
tal-Ħaddiema, Business Europe u l-
Organizzazzjoni Ewropea tal-
Konsumaturi, rispettivament; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-superviżjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi fi ħdan l-UE teħtieġ li l-atturi rilevanti 
makroekonomiċi u s-soċjetà ċivili jieħdu sehem. Dawk il-gruppi milquta li jġorru r-riskji 
ekonomiċi u soċjali tal-kriżijiet finanzjarji bla ebda responsabilità għalihom tkun xi tkun, 
għandhom ikunu involuti.

Emenda 189
Sven Giegold, Pascal Canfin

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) rappreżentant wieħed tal-
Konfederazzjoni Ewropea tal-Għaqdiet 
tal-Ħaddiema, Business Europe u l-
Organizzazzjoni Ewropea tal-
Konsumaturi, rispettivament; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-superviżjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi fi ħdan l-UE teħtieġ li l-atturi rilevanti 
makroekonomiċi u s-soċjetà ċivili jieħdu sehem. Dawk il-gruppi milquta li jġorru r-riskji 
ekonomiċi u soċjali tal-kriżijiet finanzjarji bla ebda responsabilità għalihom tkun xi tkun, 
għandhom ikunu involuti.
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Emenda 190
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – it-tieni subparagrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet superviżorji ta’ kull Stat 
Membru għandhom jagħżlu 
rappreżentant wieħed fil-Kumitat. Meta l-
aġenda ta’ laqgħa tkun tinkludi punti li 
jirrigwardaw il-kompetenza ta’ diversi 
awtoritajiet superviżorji nazzjonali fl-
istess Stat Membru, ir-rappreżentant 
rispettiv għandu jipparteċipa biss għall-
punti tal-aġenda li jaqgħu taħt il-
kompetenza tiegħu.

imħassar

Or. en

Emenda 191
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – it-tieni subparagrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet superviżorji ta’ kull Stat 
Membru għandhom jagħżlu rappreżentant 
wieħed fil-Kumitat. Meta l-aġenda ta’ 
laqgħa tkun tinkludi punti li jirrigwardaw 
il-kompetenza ta’ diversi awtoritajiet 
superviżorji nazzjonali fl-istess Stat 
Membru, ir-rappreżentant rispettiv 
għandu jipparteċipa biss għall-punti tal-
aġenda li jaqgħu taħt il-kompetenza 
tiegħu.

L-awtoritajiet superviżorji ta’ kull Stat 
Membru għandhom jagħżlu rappreżentant 
wieħed fil-Kumitat. Ir-rappreżentanti ta’ 
livell għoli rispettivi għandhom jalternaw 
b’rotazzjoni skont is-suġġett diskuss, 
sakemm l-awtoritajiet superviżorji 
nazzjonali ma jkunux qablu fuq 
rappreżentant komuni.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Sistema ġdida ta’ superviżjoni għandha tagħmel differenza kemm bejn ir-riskji tas-swieq 
finanzjarji differenti kif ukoll tikkunsidra d-differenzi bejn il-mudelli ta’ negozju ta’ 
istituzzjonijiet finanzjarji. Għalhekk, l-awtoritajiet superviżorji tal-kumpaniji ta’ 
assigurazzjoni għandhom ikunu rappreżentati fil-Kumitat Konsultattiv tal-BERS b’mod 
adegwat.

Emenda 192
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – Paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Sabiex jipprovdi parir u assistenza 
dwar kwistjonijiet bażiċi sustanza rilevanti 
għall-ħidma tal-BERS, il-Kumitat 
Xjentifiku Konsultattiv għandu jaħdem 
mill-qrib mal-gruppi ta’ ħidma tal-esperti 
tal-BERS.

Or. en

Emenda 193
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Fejn ikun xieraq, il-Kumitat 
Xjentifiku Konsultattiv għandu jipproponi 
lill-Bord Ġenerali fi stadju bikri l-
organizzazzjoni ta’ konsultazzjoni mal-
partijiet interessati bħall-parteċipanti fis-
swieq, organizzazzjonijiet tal-
konsumaturi, esperti akkademiċi, b’mod 
miftuħ u trasparenti, għalkemm wieħed 
għandu jżomm f’moħħu l-ħtieġa ta’ 
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kunfidenzjalità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Bord Ġenerali biss jista’ jirrappreżenta lill-BERS esternalment u għandu jkun kompetenti 
sabiex jiddeċiedi dwar it-tnedija ta’ konsultazzjonijiet pubbliċi.

Emenda 194
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Artikolu 12 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12a
Kumitat Konsultattiv ta’ Esperti

1. Il-Kumitat Konsultattiv ta’ Esperti 
għandu jkun magħmul minn disa’ esperti 
b’kompetenza rikonoxxuta u 
b’indipendenza ggarantita proposti mill-
Kumitat ta' Tmexxija, li għandhom 
jirrappreżentaw firxa wiesgħa ta' 
esperjenzi u ħiliet u li għandhom jiġu 
approvati mill-Bord Ġenerali għal mandat 
rinnovabbli ta’ sentejn.
2. Il-President tal-Kumitat Konsultattiv ta’ 
Espertii għandu jinħatar mill-Bord 
Ġenerali wara proposta mill-President tal-
Kumitat ta’ Tmexxija.
3. Il-Kumitat Konsultattiv ta’ Esperti 
għandu jwettaq il-kompiti msemmija fl-
Artikolu 4(5a).
4. Is-Segretarjat tal-BERS għandu 
jappoġġja l-ħidma tal-Kumitat 
Konsultattiv ta’ Esperti u l-Kap tas-
Segretarjat għandu jipparteċipa fil-
laqgħat. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

B’żieda mal-Kumitat Tekniku Konsultattiv, entità indipendenti ta’ akkademiċi u esperti 
għandha tipprovdi lill-BERS b’parir imparzjali u informazzjoni ta’ sfond fuq kwistjonijiet 
bażiċi. Il-President tal-Kumitat Konsulttativ ta' Esperti għandu jkollu siġġu fil-Kumitat ta' 
Tmexxija.

Emenda 195
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fit-twettiq tal-kompiti tiegħu, il-BERS 
għandu jfittex, fejn ikun xieraq, il-parir ta’ 
partijiet interessati rilevanti mis-settur 
privat.

Fit-twettiq tal-kompiti tiegħu, il-BERS 
għandu jfittex, fejn ikun xieraq, il-parir ta’ 
partijiet interessati rilevanti mis-settur 
privat.

Għal dan il-għan, Bord Konsultattiv 
għand jiġi ffurmat biex jippermetti lill-
BERS jibbenefika minn tagħrif biex 
jifhem l-iżvilupp tas-sistema finanzjarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsultazzjoni mal-partijiet interessati aktarx li tkun aktar utli biex il-BERS jifhem is-suq 
jekk issir permezz ta' bord formali ta' persuni involuti fil-prattika. 

Emenda 196
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fit-twettiq tal-kompiti tiegħu, il-BERS 
għandu jfittex, fejn ikun xieraq, il-parir ta’ 
partijiet interessati rilevanti mis-settur 

Fit-twettiq tal-kompiti tiegħu, il-BERS 
għandu jfittex, fejn ikun xieraq, l-
opinjonijiet ta’ partijiet interessati rilevanti 
mis-settur privat jew pubbliku, b’mod 
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privat. partikolari iżda mhux biss, il-gruppi ta’ 
partijiet interessati tal-ASEs.

Or. en

Emenda 197
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fit-twettiq tal-kompiti tiegħu, il-BERS 
għandu jfittex, fejn ikun xieraq, il-parir ta’ 
partijiet interessati rilevanti mis-settur 
privat.

Fit-twettiq tal-kompiti tiegħu, il-BERS 
għandu jfittex il-parir ta’ partijiet 
interessati rilevanti, inklużi, mill-inqas, il-
partijiet interessati fil-gruppi tal-partijiet 
interessati tal-ASE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-BERS għandu jfittex il-parir mill-partijiet kollha interessati u mhux biss dawk interessati 
mis-settur privat. Dan għandu jsir għall-kwistjonijiet kollha li l-partijiet interessati jqisu 
rilevanti, u mhux kif il-BERS iqis li huma xierqa.

Emenda 198
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, il-
banek ċentrali nazzjonali u l-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw mill-qrib mal-
BERS u jipprovdu l-informazzjoni kollha 
neċessarja għat-twettiq tal-kompiti 
tagħhom skont il-leġiżlazzjoni 
Komunitarja.

2. L-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, il-
banek ċentrali nazzjonali u l-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw mill-qrib mal-
BERS u jipprovdu l-informazzjoni 
aggregata kollha neċessarja għat-twettiq 
tal-kompiti tagħhom skont il-leġiżlazzjoni 
Komunitarja.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Il-BERS iwettaq il-makrosuperviżjoni u għalhekk jeħtieġ data aggregata biex jidentifika riskji 
sistemiċi fil-livell tal-UE. Il-forniment ta’ data miġbura fil-qosor tgħin għad-diviżjoni tal-
kompiti sabiex il-BERS ma jkunx mgħobbi ż-żejjed.

Emenda 199
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-BERS jista’ jitlob informazzjoni 
mingħand l-Awtoritajiet Superviżorji 
Ewropej f’għamla fil-qosor jew kollettiva, 
b’mod li ma jkunux jistgħu jiġu identifikati 
istituzzjonijiet finanzjarji individwali. Jekk 
l-informazzjoni mitluba ma tkunx 
disponibbli għal dawk l-Awtoritajiet jew 
ma tingħatax fil-ħin, il-BERS jista’ jitlob l-
informazzjoni mingħand l-awtoritajiet 
superviżorji nazzjonali, il-banek ċentrali 
nazzjonali jew awtoritajiet oħrajn tal-Istati 
Membri.

3. Fuq talba tal-BERS, l-Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej għandhom jipprovdu 
informazzjoni f’għamla fil-qosor jew 
kollettiva, b’mod li ma jkunux jistgħu jiġu 
identifikati istituzzjonijiet finanzjarji 
individwali. Jekk l-informazzjoni mitluba 
ma tkunx disponibbli għal dawk l-
Awtoritajiet jew ma tingħatax fil-ħin, l-
awtoritajiet superviżorji nazzjonali, il-
banek ċentrali nazzjonali jew awtoritajiet 
oħrajn tal-Istati Membri għandhom 
jipprovdu d-data fuq talba mill-BERS.

Or. en

Emenda 200
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-BERS jista’ jitlob informazzjoni 
mingħand l-Awtoritajiet Superviżorji 
Ewropej f’għamla fil-qosor jew kollettiva, 
b’mod li ma jkunux jistgħu jiġu 
identifikati istituzzjonijiet finanzjarji 
individwali. Jekk l-informazzjoni mitluba 

3. Fuq talba tal-BERS, l-Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej għandhom jipprovdu 
informazzjoni f’għamla fil-qosor jew 
kollettiva.  Jekk l-informazzjoni mitluba 
ma tkunx disponibbli għal dawk l-
Awtoritajiet jew ma tingħatax fil-ħin, l-
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ma tkunx disponibbli għal dawk l-
Awtoritajiet jew ma tingħatax fil-ħin, il-
BERS jista’ jitlob l-informazzjoni 
mingħand l-awtoritajiet superviżorji 
nazzjonali, il-banek ċentrali nazzjonali jew 
awtoritajiet oħrajn tal-Istati Membri.

awtoritajiet superviżorji nazzjonali, il-
banek ċentrali nazzjonali jew awtoritajiet 
oħrajn tal-Istati Membri għandhom 
jipprovdu d-data fuq talba mill-BERS.

Or. en

Emenda 201
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-BERS jista’ jindirizza talba motivata 
lill-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej 
sabiex jipprovdu informazzjoni li ma 
tkunx f’għamla fil-qosor jew kollettiva.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Informazzjoni mogħtija f’għamla aggregata għandha tgħin lill-BERS jidentifika riskji u 
jfassal miżuri xierqa. Il-ġbir ta’ data ta’ istituzzjonijiet finanzjarji individwali għandu jkun 
biss fil-qafas tar-responsabilità tal-awtoritajiet superviżorji Ewropej u nazzjonali.

Emenda 202
Thomas Mann

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-BERS jista’ jindirizza talba motivata 
lill-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej 
sabiex jipprovdu informazzjoni li ma 
tkunx f’għamla fil-qosor jew kollettiva.

imħassar

Or. en



PE439.845v01-00 64/90 AM\808496MT.doc

MT

Emenda 203
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-BERS jista’ jindirizza talba motivata 
lill-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej 
sabiex jipprovdu informazzjoni li ma tkunx 
f’għamla fil-qosor jew kollettiva.

4. Fejn l-informazzjoni fl-Artikolu 15(3) 
mhijiex biżżejjed għall-BERS biex iwettaq 
il-kompiti tiegħu, sal-punt li jista' jkun 
hemm riskju sostnut u gravi għad-
diżlokazzjoni tas-suq, ibbażat fuq data 
verifikabbli oġġettivament, u li jista’ 
jikkonċerna istituzzjoni speċifika, il-BERS 
jista’ jindirizza talba motivata lill-
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej sabiex 
jipprovdu informazzjoni li ma tkunx 
f’għamla fil-qosor jew kollettiva.

Fejn il-BERS jitlob għal data li ma tkunx 
f’għamla fil-qosor jew kollettiva, it-talba 
ġġustifikata għandha tispjega għaliex id-
data dwar l-istituzzjoni finanzjarja 
rispettiva individwali titqies sistemikament 
rilevanti, u meħtieġa, meta wieħed 
jikkunsidra s-sitwazzjoni prevalenti tas-
suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol tal-BERS huwa maħsub li jkun makroprudenzjali u għalhekk, bħala regola, 
m’għandux ikollu l-ħtieġa tal-aċċess għal informazzjoni speċifika għal kumpaniji. It-tieni 
paragrafu jallinja l-proposta mal-approċċ ġenerali tal-Kunsill.
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Emenda 204
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Qabel jitlob informazzjoni skont il-
paragrafu 3 u 4, il-BERS għandu 
jikkonsulta sewwa mal-Awtorità 
Superviżorja Ewropea rilevanti sabiex 
jiżgura li t-talba tkun proporzjonata. 

imħassar

Or. en

Emenda 205
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Qabel jitlob informazzjoni skont il-
paragrafu 3 u 4, il-BERS għandu 
jikkonsulta sewwa mal-Awtorità 
Superviżorja Ewropea rilevanti sabiex 
jiżgura li t-talba tkun proporzjonata.

5. Qabel kwalunkwe talba għall-
informazzjoni li ma tkunx f’għamla fil-
qosor jew kollettiva, il-BERS għandu 
jikkonsulta sewwa mal-Awtorità 
Superviżorja Ewropea rilevanti sabiex 
jiżgura li t-talba tkun iġġustifikata u 
proporzjonata. Jekk l-Awtorità 
Superviżorja Ewropea rilevanti  tqis li t-
talba ma tkunx iġġustifikata u 
proporzjonata, din għandha, mingħajr 
dewmien, tibgħat it-talba lura lill-BERS u 
titlob għal ġustifikazzjoni addizzjonali. 
Wara li l-BERS tkun ipprovdiet lill-
Awtorità Superviżorja Ewropea 
b'ġustifikazzjoni addizzjonali, l-Awtorità 
Superviżorja Ewropea għandha tgħaddi 
d-data mitluba lill-BERS, sakemm jibqa’ 
jkollha aċċess għad-data rilevanti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn ċar ta’ skambju aħjar ta’ informazzjoni biex wieħed jifhem aħjar ir-riskju 
sistemiku. Madankollu, huwa importanti li l-atmosfera tas-suq ma titnaqqarx mill-iżvelar 
potenzjali ta’ data sensittiva u kunfidenzjali li jista’ jħarbat il-funzjonament ordnat tas-swieq 
finanzjarji.

Emenda 206
Derk Jan Eppink

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Qabel jitlob informazzjoni skont il-
paragrafu 3 u 4, il-BERS għandu 
jikkonsulta sewwa mal-Awtorità 
Superviżorja Ewropea rilevanti sabiex 
jiżgura li t-talba tkun proporzjonata.

5. Qabel jitlob informazzjoni skont il-
paragrafu 3 u 4, il-BERS għandu 
jikkonsulta sewwa mar-riċevitur tat-talba
sabiex jiżgura li t-talba tkun proporzjonata. 
Fejn riċevitur ma jqisx li talba hija 
proporzjonata, jista’ jitlob lill-Bord 
Ġenerali tal-BERS jiddeċiedi jekk it-talba 
hijiex ġustifikata. Jekk il-Bord Ġenerali 
jikkonferma t-talba, ir-riċevitur għandu 
jipprovdi l-informazzjoni mingħajr 
dewmien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm il-ħtieġa li jiġi żgurat li t-talbiet huma proporzjonati u mhux ta' piż żejjed, filwaqt li 
ma jiddgħajjifx ir-rwol tal-BERS jew il-kapaċità tiegħu li jitlob l-informazzjoni li jeħtieġ biex 
iwettaq il-kompiti tiegħu.

Emenda 207
Enikő Győri

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Qabel jitlob informazzjoni skont il-
paragrafu 3 u 4, il-BERS għandu 

5. Qabel jitlob informazzjoni skont il-
paragrafu 3 u 4, il-BERS għandu 
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jikkonsulta sewwa mal-Awtorità 
Superviżorja Ewropea rilevanti sabiex 
jiżgura li t-talba tkun proporzjonata.

jikkonsulta sewwa mal-Awtorità 
Superviżorja Ewropea rilevanti sabiex 
jiżgura li t-talba tkun proporzjonata. L-
obbligu addizzjonali tal-forniment ta’ data 
li jkollhom l-istituzzjonijiet finanzjarji fuq 
talba tal-BERS m'għandux iwassal għal 
żieda sproporzjonata tal-piżijiet 
amministrattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istituzzjonijiet finanzjarji għandhom jissodisfaw ir-responsabiltajiet tagħhom għall-
provvista tad-data billi jużaw il-punti ta' kuntatt għall-informazzjoni li diġà jeżistu sabiex tiġi 
evitata ż-żieda fil-burokrazija.

Emenda 208
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-persunal tal-BERS jista’ jkun 
preżenti flimkien mal-persunal tal-ASEs, 
għal-laqgħat bejn is-superviżuri u l-
gruppi finanzjarji sistemikament 
importanti, b’mod partikolari, il-kulleġġi 
tas-superviżuri, u jista’ jistaqsi 
mistoqsijiet u jirċievi informazzjoni diretta 
rilevanti. 

Or. en
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Emenda 209
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Kull talba mill-BERS biex jara data 
relatata ma’ kwalunkwe istituzzjoni 
finanzjarja partikolari għandha wkoll 
tkun ikkomunikata lil dik l-istituzzjoni 
finanzjarja, li għandu jkollha d-dritt – bla 
ħsara għar-rimedji legali disponibbli 
għaliha – li tesprimi opinjoni dwar il-
merti tat-talba magħmula mill-BERS. L-
awtorità nazzjonali kompetenti rilevanti 
għandha, bħala s-superviżur tagħha, 
taġixxi bħala mezz ta’ trażmissjoni għal 
kull informazzjoni tali mill-istituzzjoni 
kkonċernata, u l-awtorità kompetenti 
nazzjonali għandha tagħti l-kunsens 
tagħha qabel l-Awtorità Superviżorja 
Ewropea tipprovdi l-informazzjoni lill-
BERS.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li kull talba mill-BERS biex ikollha aċċess għal data relatata ma' istituzzjoni 
partikolari għandha tiġi kkomunikata b'mod sħiħ lil dik l-istituzzjoni u li jkollha l-opportunità 
li tesprimi opinjoni dwar il-merti tat-talba magħmula mill-BERS.

Emenda 210
Wolf Klinz

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – Paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-BERS jista' jikkoopera ma' 
awtoritajiet superviżorji ta’ pajjiżi terzi u 
ma’ fora internazzjonali sabiex jiffaċilita 
l-iskambju ta' informazzjoni u 
jistabbilixxi mekkaniżmu ta' ġbir u 
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skambju ta' informazzjoni dwar ir-riskju 
sistemiku meħtieġ għat-twettiq tal-kompiti 
tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-BERS għandu jkollhu mandat ċar internazzjonali biex isaħħaħ l-iskambju u l-ġbir ta' 
informazzjoni ma’ swieq finanzjarji oħra sabiex tingħata kunsiderazzjoni għan-natura 
transkonfinali tar-riskju sistemiku potenzjali.

Emenda 211
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 5 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5b. Għall-finijiet tal-Artikolu 15(4),(5) u 
(5a), il-BERS, l-Awtoritajiet Superviżorji 
Ewropej, u l-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali għandhom jikkunsidraw b’mod 
sħiħ il-ftehimiet eżistenti ma' superviżuri 
ta' pajjiżi terzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma jidhirx li tikkunsidra arranġamenti superviżorji għall-banek 
li huma attivi fl-UE li l-awtorità superviżorja kompetenti tagħhom hija barra l-UE. Huwa 
meħtieġ li jiġu kkunsidrati l-ftehimiet eżistenti ma' superviżuri ta’ pajjiżi terzi għall-qafas tal-
UE.

Emenda 212
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jiġu identifikati riskji sinifikanti 1. Meta jiġu identifikati riskji sinifikanti 
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għall-ilħuq tal-mira fl-Artikolu 3(1), il-
BERS għandu jipprovdi twissijiet u, fejn 
ikun xieraq, joħroġ rakkomandazzjonijiet 
għal azzjoni ta’ rimedju.

għall-ilħuq tal-mira fl-Artikolu 3(1), il-
BERS għandu jipprovdi twissijiet u, fejn 
ikun xieraq, joħroġ rakkomandazzjonijiet 
għal azzjoni ta’ rimedju, inkluż, fejn iqis 
neċessarju, għal inizjattivi leġiżlattivi, u 
jissuġġerixxi miżuri ta’ appoġġ li jkunu 
xierqa għal każ speċifiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-emenda proposta huwa li tissaħħaħ il-kapaċità tal-BERS li jistabbilizza s-
sitwazzjoni ekonomika fil-bidu nett tal-kriżi. Il-BERS għandu jkun kapaċi joffri strumenti 
xierqa ta’ appoġġ li jitħabbru flimkien mar-rakkomandazzjonijiet u t-twissijiet. Din il-
kapaċità se żżid l-effikaċja tal-BERS. Ir-rakkomandazzjonijiet u t-twissijiet tal-BERS aktarx li 
jkollhom impatt sinifikanti fuq is-swieq finanzjarji u l-ekonomiji tal-Istati Membri.

Emenda 213
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jiġu identifikati riskji sinifikanti 
għall-ilħuq tal-mira fl-Artikolu 3(1), il-
BERS għandu jipprovdi twissijiet u, fejn 
ikun xieraq, joħroġ rakkomandazzjonijiet 
għal azzjoni ta’ rimedju.

1. Meta jiġu identifikati riskji sinifikanti 
għall-ilħuq tal-mira fl-Artikolu 3(1), il-
BERS għandu jipprovdi twissijiet u, fejn 
ikun xieraq, joħroġ rakkomandazzjonijiet 
għal azzjoni ta’ rimedju, inkluż, fejn ikun 
xieraq, għal inizjattivi leġiżlattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriżi reċenti wriet li riskji sistemiċi jistgħu jirriżultaw minn miżuri leġiżlattivi; għalhekk, 
wieħed għandu jqiegħed lill-BERS fil-kundizzjoni li jindirizza kull nuqqas leġiżlattiv 
potenzjali.  Ir-raġunament sottostanti għall-emenda proposta kien diġà tressaq mill-Kunsill 
ECOFIN.
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Emenda 214
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jiġu identifikati riskji sinifikanti 
għall-ilħuq tal-mira fl-Artikolu 3(1), il-
BERS għandu jipprovdi twissijiet u, fejn 
ikun xieraq, joħroġ rakkomandazzjonijiet 
għal azzjoni ta’ rimedju.

1. Meta jiġu identifikati riskji sinifikanti 
għall-ilħuq tal-mira fl-Artikolu 3(1), il-
BERS għandu jipprovdi twissijiet u, fejn 
ikun xieraq, joħroġ rakkomandazzjonijiet 
għal azzjoni ta’ rimedju, inkluż, fejn ikun 
xieraq, għal inizjattivi leġiżlattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriżi reċenti wriet li riskji sistemiċi jistgħu jirriżultaw minn miżuri leġiżlattivi; għalhekk, 
wieħed għandu jqiegħed lill-BERS fil-kundizzjoni li jindirizza kull nuqqas leġiżlattiv 
potenzjali. 

Emenda 215
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jiġu identifikati riskji sinifikanti 
għall-ilħuq tal-mira fl-Artikolu 3(1), il-
BERS għandu jipprovdi twissijiet u, fejn 
ikun xieraq, joħroġ rakkomandazzjonijiet 
għal azzjoni ta’ rimedju.

1. Meta jiġu identifikati riskji sinifikanti 
għall-ilħuq tal-mira fl-Artikolu 3(1), il-
BERS għandu jipprovdi twissijiet u, fejn 
ikun xieraq, joħroġ rakkomandazzjonijiet 
għal azzjoni ta’ rimedju. It-twissijiet u r-
rakkomandazzjoni għandhom isiru 
pubbliċi meta jkun meħtieġ.

Or. en
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Emenda 216
Enikő Győri

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Id-destinatarji tar-
rakkomandazzjonijiet u n-notifiki 
maħruġa mill-BERS jistgħu jkunu 
istituzzjonijiet finanzjarji fl-Unjoni, il-
BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-banek ċentrali nazzjonali, il-Bank Ċentrali Ewropew m'għandhomx jinħarġu mill-ambitu 
tad-destinatarji potenzjali tar-rakkomandazzjonijiet u notifiki mhux obbligatorji żviluppati 
mill-BERS.

Emenda 217
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. It-twissijiet jew ir-rakkomandazzjonijiet 
għandhom jiġu trażmessi lill-Kunsill u, 
meta ikunu indirizzati lil awtorità 
superviżorja nazzjonali waħda jew aktar, 
għandhom jiġu trażmessi wkoll lill-
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej. 

3. It-twissijiet jew ir-rakkomandazzjonijiet 
kollha għandhom jiġu trażmessi lill-
Kunsill, lill-President tal-kumitat 
responsabbli tal-Parlament Ewropew u 
lill-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej.

Or. en
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Emenda 218
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. It-twissijiet jew ir-rakkomandazzjonijiet 
għandhom jiġu trażmessi lill-Kunsill u, 
meta ikunu indirizzati lil awtorità 
superviżorja nazzjonali waħda jew aktar, 
għandhom jiġu trażmessi wkoll lill-
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej.

3. It-twissijiet jew ir-rakkomandazzjonijiet 
għandhom jiġu trażmessi lid-destinatarji 
skont il-paragrafu 2, lill-Kunsill u, meta 
ikunu indirizzati lil awtorità superviżorja 
nazzjonali waħda jew aktar, għandhom jiġu 
trażmessi wkoll lill-Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li r-rakkomandazzjonijiet huma maħruġa permezz tal-Kunsill jista’ ma jiżgurax li jkunu 
bbażati prinċipalment fuq evalwazzjonijiet tekniċi; proċeduri xierqa ta’ komunikazzjoni 
diretta, għalhekk, jeħtieġ li jiġu ggarantiti mad-destinatarji tar-rakkomandazzjonijiet, minflok 
mill-Kunsill.  Ir-raġunament sottostanti għall-emenda proposta kien diġà tressaq mill-Kunsill 
ECOFIN.

Emenda 219
Leonardo Domenici

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. It-twissijiet jew ir-rakkomandazzjonijiet 
għandhom jiġu trażmessi lill-Kunsill u, 
meta ikunu indirizzati lil awtorità 
superviżorja nazzjonali waħda jew aktar, 
għandhom jiġu trażmessi wkoll lill-
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej.

3. It-twissijiet jew ir-rakkomandazzjonijiet 
għandhom jiġu trażmessi lid-destinatarji 
skont il-paragrafu 2, lill-Kunsill u, meta 
ikunu indirizzati lil awtorità superviżorja 
nazzjonali waħda jew aktar, għandhom jiġu 
trażmessi wkoll lill-Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li r-rakkomandazzjonijiet huma maħruġa permezz tal-Kunsill jista’ ma jiżgurax li jkunu 
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bbażati prinċipalment fuq evalwazzjonijiet tekniċi; proċeduri xierqa ta’ komunikazzjoni 
diretta, għalhekk, jeħtieġ li jiġu ggarantiti mad-destinatarji tar-rakkomandazzjonijiet, minflok 
mill-Kunsill. 

Emenda 220
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. It-twissijiet jew ir-rakkomandazzjonijiet 
għandhom jiġu trażmessi lill-Kunsill u, 
meta ikunu indirizzati lil awtorità 
superviżorja nazzjonali waħda jew aktar, 
għandhom jiġu trażmessi wkoll lill-
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej.

3. It-twissijiet jew ir-rakkomandazzjonijiet 
għandhom jiġu trażmessi lid-destinatarji 
skont il-paragrafu 2, lill-Kunsill u, meta 
ikunu indirizzati lil awtorità superviżorja 
nazzjonali waħda jew aktar, għandhom jiġu 
trażmessi wkoll lill-Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li r-rakkomandazzjonijiet huma maħruġa permezz tal-Kunsill jista’ ma jiżgurax li jkunu 
bbażati prinċipalment fuq evalwazzjonijiet tekniċi; proċeduri xierqa ta’ komunikazzjoni 
diretta, għalhekk, jeħtieġ li jiġu ggarantiti mad-destinatarji tar-rakkomandazzjonijiet, minflok 
mill-Kunsill. 

Emenda 221
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Proposta għal regolament
Artikolu 16 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16a
Azzjoni f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza

1. Fil-każ ta' żviluppi negattivi li jistgħu 
jipperikolaw serjament il-funzjonament 
ordnat u l-integrità tas-swieq finanzjarji 
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jew l-istabilità tas-sistema finanzjarja fl-
Unjoni Ewropea jew parti minnha, il-
BERS, skont il-punt (b) tal-Artikolu 3(2) 
u l-Artikolu 10 ta' kull wieħed mir-
Regolamenti (UE) Nru [EBA], Nru ... / ... 
[AETS], Nru  ... / ... [AEAPX], jista’ 
joħroġ twissijiet, fuq l-inizjattiva tiegħu 
stess jew wara talba minn ASE, il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill jew il-
Kummissjoni, li tiddikjara l-eżistenza ta' 
sitwazzjoni ta' emerġenza.
2. Hekk kif joħroġ it-twissija, il-BERS 
għandu simultanjament jinnotifika lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Awtorità Superviżorja 
Ewropea.
3. Il-BERS għandu jirrevedi t-twissija 
msemmija fil-paragrafu 1 fuq l-inizjattiva 
tiegħu stess jew fuq talba minn Awtorità 
Superviżorja Ewropea, mill-Kunsill, mill-
Parlament Ewropew jew mill-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 222
Thomas Mann

Proposta għal regolament
Artikolu 16 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16a
Azzjoni f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza

1. F’każ ta’ żviluppi kuntrarji li jistgħu 
jipperikolaw serjament il-funzjonament 
tajjeb u l-integrità tas-swieq finanzjarji 
jew l-istabilità tas-sistema finanzjarja 
kollha tal-Unjoni Ewropea jew parti 
minnha, il-BERS, bi qbil mal-punt (b) tal-
Artikolu 3(2), jista’ joħroġ twissijiet, fuq 
inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba tal-
ASE, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill 
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jew il-Kummissjoni, billi jiddikjara l-
eżistenza ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza.
Dawn it-twissijiet m’għandhomx ikunu 
pubbliċi sabiex tkun iggarantita analiżi 
stretta tas-swieq finanzjarji li fil-qafas 
tagħhom il-BERS ma għandux jieħu kont 
ta' ebda reazzjoni li tista’ sseħħ fis-suq 
kapitali.
2. Hekk kif joħroġ it-twissija, il-BERS 
għandu simultanjament jinnotifika lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-awtoritajiet 
superviżorji nazzjonali u lill-Awtorità 
Superviżorja Ewropea.

Or. en

Emenda 223
Wolf Klinz

Proposta għal regolament
Artikolu 16 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16a
Azzjoni f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza

1. F’każ ta’ żviluppi negattivi li jistgħu 
jipperikolaw serjament il-funzjonament 
ordnat u l-integrità tas-swieq finanzjarji 
jew l-istabilità tas-sistema finanzjarja 
kollha tal-Unjoni Ewropea jew parti 
minnha, il-BERS, bi qbil mal-punt (b) tal-
Artikolu 3(2), jista’ joħroġ twissijiet, fuq 
inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba tal-
ASE, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill, 
awtorità superviżorja nazzjonali jew il-
Kummissjoni, billi jiddikjara l-eżistenza 
ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza.
2. Hekk kif joħroġ it-twissija, il-BERS 
għandu simultanjament jinnotifika lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Awtorità Superviżorja 
Ewropea u lill-awtoritajiet superviżorji 
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nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom ukoll ikunu kapaċi jappellaw lill-BERS biex 
jagħmilhom konxji ta’ stiwazzjoni ta’ emerġenza estrema possibbli fis-suq. Barra minn hekk, 
għandhom ikunu infurmati direttament dwar kull twissija f’sitwazzjoni ta’ emerġenza.

Emenda 224
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 16 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16a
Azzjoni f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza

1. F’każ ta’ żviluppi negattivi li jistgħu 
jipperikolaw serjament il-funzjonament 
ordnat u l-integrità tas-swieq finanzjarji 
jew l-istabilità tas-sistema finanzjarja 
kollha tal-Unjoni Ewropea jew parti 
minnha, il-BERS, bi qbil mal-punt (b) tal-
Artikolu 3(2), jista’ joħroġ twissijiet, fuq 
inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba ta’ 
Awtorità, il-Kunsill, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kummissjoni, u, fejn ikun 
xieraq, jiddikjara l-eżistenza ta’ 
sitwazzjoni ta’ emerġenza.
2. Hekk kif joħroġ it-twissija, il-BERS 
għandu simultanjament jinnotifika lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Awtorità Superviżorja 
Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta għandha l-għan li tagħti s-setgħa lill-BERS biex jiddikjara l-eżistenza ta’ 
sitwazzjoni ta’ emerġenza. Dikjarazzjoni bħal din għandha tirrappreżenta avveniment li 
jagħti lill-ASE l-kapaċità li tieħu deċiżjonijiet applikabbli direttament għall-awtoritajiet 



PE439.845v01-00 78/90 AM\808496MT.doc

MT

nazzjonali kompetenti. Il-ħolqien tas-suq uniku tal-UE tas-servizzi finanzjarji fil-fatt jimponi 
azzjoni koordinata sabiex jiġu ffaċċjati sitwazzjonijiet potenzjali ta' emerġenza, peress li l-
kriżi fi Stat Membru wieħed tista’ malajr tinfirex madwar il-fruntieri.

Emenda 225
Leonardo Domenici

Proposta għal regolament
Artikolu 16 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16a
Azzjoni f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza

1. F’każ ta’ żviluppi negattivi li jistgħu 
jipperikolaw serjament il-funzjonament 
ordnat u l-integrità tas-swieq finanzjarji 
jew l-istabilità tas-sistema finanzjarja 
kollha tal-Unjoni Ewropea jew parti 
minnha, il-BERS, bi qbil mal-punt (b) tal-
Artikolu 3(2), jista’ joħroġ twissijiet, fuq 
inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba ta’ 
Awtorità, il-Kunsill, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kummissjoni, u, fejn ikun 
xieraq, billi jiddikjara l-eżistenza ta’ 
sitwazzjoni ta’ emerġenza.
2. Hekk kif joħroġ it-twissija, il-BERS 
għandu simultanjament jinnotifika lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Awtorità Superviżorja 
Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta għandha l-għan li tagħti s-setgħa lill-BERS biex jiddikjara l-eżistenza ta’ 
sitwazzjoni ta’ emerġenza. Dikjarazzjoni bħal din għandha tirrappreżenta avveniment li 
jagħti lill-ASE l-kapaċità li tieħu deċiżjonijiet applikabbli direttament għall-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti.
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Emenda 226
Miguel Portas

Proposta għal regolament
Artikolu 16 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16a
Azzjoni f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza

1. F’każ ta’ żviluppi negattivi li jistgħu 
jipperikolaw serjament il-funzjonament 
ordnat u l-integrità tas-swieq finanzjarji 
jew l-istabilità tas-sistema finanzjarja 
kollha tal-Unjoni Ewropea jew parti 
minnha, il-BERS, bi qbil mal-punt (b) tal-
Artikolu 3(2), jista’ joħroġ twissijiet, fuq 
inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba tal-
ASE, billi jiddikjara l-eżistenza ta’ 
sitwazzjoni ta’ emerġenza.
2. Hekk kif joħroġ it-twissija, il-BERS 
għandu simultanjament jinnotifika lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Awtorità Superviżorja 
Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 227
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta rakkomandazzjoni msemmija fl-
Artikolu 3(2)(d) tkun indirizzata lil Stat 
Membru wieħed jew aktar, Awtorità 
Superviżorja Ewropea waħda jew aktar, 
jew awtorità superviżorja nazzjonali waħda 
jew aktar, id-destinatarji għandhom 
jikkomunikaw lill-BERS l-azzjonijiet li 

1. Meta rakkomandazzjoni msemmija fl-
Artikolu 3(2)(d) tkun indirizzata lill-
Kummissjoni, lil Stat Membru wieħed jew 
aktar, Awtorità Superviżorja Ewropea 
waħda jew aktar, jew awtorità superviżorja 
nazzjonali waħda jew aktar, id-destinatarji 
għandhom jikkomunikaw lill-BERS l-
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ħadu bi tweġiba għar-rakkomandazzjonijiet 
inkella jispjegaw għaliex ma ħadux 
azzjoni. Il-Kunsill u, fejn ikun rilevanti, l-
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej 
għandhom jiġu infurmati.

azzjonijiet li ħadu bi tweġiba għar-
rakkomandazzjonijiet inkella jispjegaw 
għaliex ma ħadux azzjoni. Il-Kunsill u, fejn 
ikun rilevanti, l-Awtoritajiet Superviżorji 
Ewropej għandhom jiġu infurmati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-kriżi riċenti wriet li r-riskji sistemiċi jistgħu jinħolqu minn miżuri leġiżlattivi, il-
BERS għandu jitqiegħed fil-kundizzjoni li jistieden lill-Kummissjoni ssewwi kull tgħawwiġ 
potenzjali li jista’ jirriżulta minn nuqqasijiet leġiżlattivi. Ir-raġunament sottostanti għall-
emenda proposta kien diġà tressaq mill-Kunsill ECOFIN.

Emenda 228
Leonardo Domenici

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta rakkomandazzjoni msemmija fl-
Artikolu 3(2)(d) tkun indirizzata lil Stat 
Membru wieħed jew aktar, Awtorità 
Superviżorja Ewropea waħda jew aktar, 
jew awtorità superviżorja nazzjonali waħda 
jew aktar, id-destinatarji għandhom 
jikkomunikaw lill-BERS l-azzjonijiet li 
ħadu bi tweġiba għar-rakkomandazzjonijiet 
inkella jispjegaw għaliex ma ħadux 
azzjoni. Il-Kunsill u, fejn ikun rilevanti, l-
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej 
għandhom jiġu infurmati.

1. Meta rakkomandazzjoni msemmija fl-
Artikolu 3(2)(d) tkun indirizzata lill-
Kummissjoni, lil Stat Membru wieħed jew 
aktar, Awtorità Superviżorja Ewropea 
waħda jew aktar, jew awtorità superviżorja 
nazzjonali waħda jew aktar, id-destinatarji 
għandhom jikkomunikaw lill-BERS l-
azzjonijiet li ħadu bi tweġiba għar-
rakkomandazzjonijiet inkella jispjegaw 
għaliex ma ħadux azzjoni. Il-Kunsill u, fejn 
ikun rilevanti, l-Awtoritajiet Superviżorji 
Ewropej għandhom jiġu infurmati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-kriżi riċenti wriet li r-riskji sistemiċi jistgħu jinħolqu minn miżuri legizlattivi, il-
BERS ghandu jitqieghed fil-kundizzjoni li jistieden lill-Kummissjoni ssewwi kull tgħawwiġ 
potenzjali li jista’ jirriżulta minn nuqqasijiet leġiżlattivi.
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Emenda 229
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta rakkomandazzjoni msemmija fl-
Artikolu 3(2)(d) tkun indirizzata lil Stat 
Membru wieħed jew aktar, Awtorità 
Superviżorja Ewropea waħda jew aktar, 
jew awtorità superviżorja nazzjonali waħda 
jew aktar, id-destinatarji għandhom 
jikkomunikaw lill-BERS l-azzjonijiet li 
ħadu bi tweġiba għar-rakkomandazzjonijiet 
inkella jispjegaw għaliex ma ħadux 
azzjoni. Il-Kunsill u, fejn ikun rilevanti, l-
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej 
għandhom jiġu infurmati.

1. Meta rakkomandazzjoni msemmija fl-
Artikolu 3(2)(d) tkun indirizzata lill-
Kummissjoni, lil Stat Membru wieħed jew 
aktar, Awtorità Superviżorja Ewropea 
waħda jew aktar, jew awtorità superviżorja 
nazzjonali waħda jew aktar, id-destinatarji 
għandhom jikkomunikaw lill-BERS l-
azzjonijiet li ħadu bi tweġiba għar-
rakkomandazzjonijiet inkella jispjegaw
għaliex ma ħadux azzjoni. Il-Kunsill u, fejn 
ikun rilevanti, l-Awtoritajiet Superviżorji 
Ewropej għandhom jiġu infurmati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-kriżi riċenti wriet li r-riskji sistemiċi jistgħu jinħolqu minn miżuri legizlattivi, il-
BERS ghandu jitqieghed fil-kundizzjoni li jistieden lill-Kummissjoni ssewwi kull tgħawwiġ 
potenzjali li jista’ jirriżulta minn nuqqasijiet leġiżlattivi.

Emenda 230
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk il-BERS jiddeċiedi li r-
rakkomandazzjoni tiegħu ma ġietx segwita 
u li d-destinatarji ma spjegawx in-nuqqas 
ta’ azzjoni tagħhom adegwatament, huwa 
għandu jinforma lill-Kunsill u, fejn ikun 
rilevanti, lill-Awtoritajiet Superviżorji 
Ewropej rilevanti.

2. Jekk il-BERS jiddeċiedi li r-
rakkomandazzjoni tiegħu ma ġietx segwita 
jew ma jkunx sodisfatt dwar kif id-
destinatarji jkunu segwew ir-
rakkomandazzjonijiet, u li d-destinatarji 
ma pprovdewx ġustifikazzjonijiet 
adegwati, huwa għandu jinforma lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u, fejn 
ikun rilevanti, lill-Awtoritajiet Superviżorji 
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Ewropej kkonċernati.

Or. en

Justification

The fact that the ESRB recommendations are not legally binding entails the need for the 
Council and the European Parliament to adequately monitor implementation of ESRB 
recommendations; indeed, experience has proved that national authorities have not given 
substantial weight to the periodical warnings from the ECB. Indeed, the simple “execution” 
of ESRB recommendations could not be sufficient. On the one hand, the national authorities 
could be motivated to follow up ESRB recommendations so as to minimise their 
responsibilities and the impact on those supervised. On the other hand, each national 
authority could tend to implement the recommendations with different approaches in order to 
favour its own internal market to the detriment of others, within the context of regulatory 
competitiveness.

Emenda 231
Leonardo Domenici

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk il-BERS jiddeċiedi li r-
rakkomandazzjoni tiegħu ma ġietx segwita 
u li d-destinatarji ma spjegawx in-nuqqas 
ta’ azzjoni tagħhom adegwatament, huwa 
għandu jinforma lill-Kunsill u, fejn ikun 
rilevanti, lill-Awtoritajiet Superviżorji 
Ewropej rilevanti.

2. Jekk il-BERS jiddeċiedi li r-
rakkomandazzjoni tiegħu ma ġietx segwita 
jew ma jkunx sodisfatt dwar kif id-
destinatarji jkunu segwew ir-
rakkomandazzjonijiet, u li d-destinatarji 
ma pprovdewx ġustifikazzjonijiet 
adegwati, huwa għandu jinforma lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u, fejn 
ikun rilevanti, lill-Awtoritajiet Superviżorji 
Ewropej kkonċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li r-rakkomandazzjonijiet tal-BERS ma jorbtux legalment jimplika l-bżonn li l-Kunsill u 
l-Parlament Ewropew jimmonitorjaw adegwatament l-implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet tal-BERS; fil-fatt, l-esperjenza tat prova tal-fatt li l-awtoritajiet 
nazzjonali ma tawx importanza sostanzjali lit-twissijiet perjodiċi mill-BĊE.
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Emenda 232
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk il-BERS jiddeċiedi li r-
rakkomandazzjoni tiegħu ma ġietx segwita 
u li d-destinatarji ma spjegawx in-nuqqas 
ta’ azzjoni tagħhom adegwatament, huwa 
għandu jinforma lill-Kunsill u, fejn ikun 
rilevanti, lill-Awtoritajiet Superviżorji 
Ewropej rilevanti.

2. Jekk il-BERS jiddeċiedi li r-
rakkomandazzjoni tiegħu ma ġietx segwita 
jew ma jkunx sodisfatt dwar kif id-
destinatarji jkunu segwew ir-
rakkomandazzjonijiet, u li d-destinatarji 
ma pprovdewx ġustifikazzjonijiet 
adegwati, huwa għandu jinforma lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u, fejn 
ikun rilevanti, lill-Awtoritajiet Superviżorji 
Ewropej kkonċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li r-rakkomandazzjonijiet tal-BERS ma jorbtux legalment jimplika l-bżonn li l-Kunsill u 
l-Parlament Ewropew jimmonitorjaw adegwatament l-implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet tal-BERS; Għalhekk, ikun xieraq li l-BERS jkun jista’ jkollu rikors fil-
Kunsill u l-Parlament Ewropew anki f’każijiet fejn ma jkunx sodisfatt bil-mod kif id-
destinatarji jkunu segwew ir-rakkomandazzjonijiet.

Emenda 233
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk il-BERS jiddeċiedi li r-
rakkomandazzjoni tiegħu ma ġietx segwita 
u li d-destinatarji ma spjegawx in-nuqqas 
ta’ azzjoni tagħhom adegwatament, huwa 
għandu jinforma lill-Kunsill u, fejn ikun 
rilevanti, lill-Awtoritajiet Superviżorji 
Ewropej rilevanti.

2. Jekk il-BERS jiddeċiedi li r-
rakkomandazzjoni tiegħu ma ġietx segwita 
u li d-destinatarji ma spjegawx in-nuqqas 
ta’ azzjoni tagħhom adegwatament, huwa 
għandu jinforma lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u, fejn ikun 
rilevanti, lill-Awtoritajiet Superviżorji 
Ewropej rilevanti.
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Or. en

Emenda 234
Udo Bullmann, Olle Ludvigsson

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord Ġenerali tal-BERS għandu 
jiddeċiedi każ b’każ jekk twissija jew 
rakkomandazzjoni għandhiex issir 
pubblika. B’deroga mill-Artikolu 10(2), 
hija meħtieġa maġġoranza kwalifikata ta’
żewġ terzi tal-voti biex twissija jew 
rakkomandazzjoni ssir pubblika.

1. Il-Bord Ġenerali tal-BERS għandu 
jiddeċiedi każ b’każ jekk twissija jew 
rakkomandazzjoni għandhiex issir 
pubblika. It-twissijiet u r-
rakkomandazzjonijiet għandhom 
jinżammu kunfidenzjali biss f’dawk il-
każijiet fejn ikun hemm riskju li jidher li 
jista’ jagħti lok għal reazzjonijiet li 
jiddistabilizzaw serjament is-suq.  
B’deroga mill-Artikolu 10(2), in-nuqqas 
ta’ żvelar ta’ twissija jew 
rakkomandazzjoni jeħtieġ maġġoranza 
kkwalifikata ta’ żewġ terzi tal-voti 
mitfugħin.

Or. en

Emenda 235
Enikő Győri

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – Paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Id-destinatarji tat-twissijiet u r-
rakkomandazzjonijiet maħruġa mill-Bord 
Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku 
għandhom ikunu pprovduti bid-drittijiet 
ta' jagħmlu pubbliċi l-opinjonijiet u r-
raġunament tiegħu kif ukoll fir-risposta 
għat-twissija u r-rakkomandazzjoni 
ppubblikata mill-BERS.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-destinatarji għandu jkollhom id-dritt li jagħmlu t-tweġiba tagħhom pubblika għar-
rakkomandazzjoni magħmula mill-BERS.

Emenda 236
Thomas Mann

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-Bord Ġenerali tal-BERS 
jiddeċiedi li twissija jew 
rakkomandazzjoni ma jagħmilhomx 
pubbliċi, id-destinatarju u fejn 
applikabbli, il-Kunsill u l-Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej, għandhom jieħdu l-
passi kollha meħtieġa għall-protezzjoni 
tan-natura kunfidenzjali tagħhom. Il-
President tal-Kunsill jista' jiddeċiedi li ma 
jiċċirkolax twissija jew rakkomandazzjoni 
lill-Membri l-oħra tal-Kunsill.

imħassra

Or. en

Emenda 237
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-Bord Ġenerali tal-BERS 
jiddeċiedi li twissija jew rakkomandazzjoni 
ma jagħmilhomx pubbliċi, id-destinatarju u 
fejn applikabbli, il-Kunsill u l-Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej, għandhom jieħdu l-
passi kollha meħtieġa għall-protezzjoni 
tan-natura kunfidenzjali tagħhom. Il-
President tal-Kunsill jista' jiddeċiedi li ma 

3. Meta l-Bord Ġenerali tal-BERS 
jiddeċiedi li twissija jew rakkomandazzjoni 
ma jagħmilhomx pubbliċi, id-destinatarju u 
fejn applikabbli, il-Parlament Ewropew, 
il-Kunsill u l-Awtoritajiet Superviżorji 
Ewropej, għandhom jieħdu l-passi kollha 
meħtieġa għall-protezzjoni tan-natura 
kunfidenzjali tagħhom. Il-President tal-
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jiċċirkolax twissija jew rakkomandazzjoni 
lill-Membri l-oħra tal-Kunsill.

Kunsill jista' jiddeċiedi li ma jiċċirkolax 
twissija jew rakkomandazzjoni lill-Membri 
l-oħra tal-Kunsill. Il-President tal-
Awtorità u l-President tal-kumitat 
responsabbli tal-Parlament Ewropew 
jistgħu jiddeċiedu li ma jiċċirkolawx 
twissija jew rakkomandazzjoni lill-membri 
l-oħra tal-organizzazzjoni tagħhom.

Or. en

Emenda 238
Wolf Klinz

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-Bord Ġenerali tal-BERS 
jiddeċiedi li twissija jew rakkomandazzjoni 
ma jagħmilhomx pubbliċi, id-destinatarju u 
fejn applikabbli, il-Kunsill u l-Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej, għandhom jieħdu l-
passi kollha meħtieġa għall-protezzjoni 
tan-natura kunfidenzjali tagħhom. Il-
President tal-Kunsill jista' jiddeċiedi li ma 
jiċċirkolax twissija jew rakkomandazzjoni 
lill-Membri l-oħra tal-Kunsill.

3. Meta l-Bord Ġenerali tal-BERS 
jiddeċiedi li twissija jew rakkomandazzjoni 
ma jagħmilhomx pubbliċi, id-destinatarju u 
fejn applikabbli, il-Parlament Ewropew, 
il-Kunsill u l-Awtoritajiet Superviżorji 
Ewropej kif ukoll l-awtoritajiet 
superviżorji nazzjonali, għandhom jieħdu 
l-passi kollha meħtieġa għall-protezzjoni 
tan-natura kunfidenzjali tagħhom. Il-
President tal-Kunsill jista' jiddeċiedi li ma 
jiċċirkolax twissija jew rakkomandazzjoni 
lill-Membri l-oħra tal-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom ukoll jobdu l-kunfidenzjalità ta’ 
rakkomandazzjoni jew twissija mill-BERS.
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Emenda 239
Sven Giegold, Pascal Canfin

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – Paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta l-Bord Ġenerali tal-BERS 
jiddeċiedi li twissija jew 
rakkomandazzjoni ma jagħmilhomx 
pubbliċi, dik ir-rakkomandazzjoni jew 
twissija għandha tibqa’ kunfidenzjali għal 
sentejn wara d-deċiżjoni. Wara dan il-
perjodu ta’ sentejn, il-Bord Ġenerali tal-
BERS għandu jieħu l-miżuri kollha biex 
jiżgura aċċess pubbliku għar-
rakkomandazzjoni jew twissija 
kunfidenzjali li tkun saret fil-passat. Il-
Bord Ġenerali tal-BERS għandu 
jiddeċiedi li jestendi n-natura 
kunfidenzjali tar-rakkomandazzjoni jew 
twissija għal perjodu ta’ tliet snin. 
B’deroga mill-Artikolu 10(2), hija 
meħtieġa unanimità ta’ voti biex tiġi 
estiża n-natura kunfidenzjali ta’ twissija 
jew rakkomandazzjoni.

Or. en

Emenda 240
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – Paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Kwalunkwe data li l-Bord Ġenerali 
tal-BERS jibbaża l-analiżi tiegħu fuqha 
qabel joħroġ twissija jew 
rakkomandazzjoni, għandha tiġi 
magħmula pubblika għall-analiżi f’forma 
anonima xierqa. Fil-każ ta’ twissijiet 
kunfidenzjali, l-informazzjoni għanda ssir 
disponibbli biss ex post.
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Or. en

Emenda 241
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-BERS għandu jirrapporta mill-anqas 
darba fis-sena lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.

1. Il-BERS għandu jirrapporta mill-inqas
kull sentejn lill-Kunsill u lill-Parlament 
Ewropew, li jimmarka l-pubblikazzjoni 
tar-rapport ta’ kull sentejn, u aktar spiss 
f’każ ta’ taqlib finanzjarju mifrux, u 
f’kuntest differenti mid-Djalogu 
Monetarju bejn il-Parlament Ewropew u 
l-President tal-Bank Ċentrali Ewropew.

Or. en

Emenda 242
Thomas Mann

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-BERS għandu jirrapporta mill-anqas 
darba fis-sena lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.

1. Il-BERS għandu jirrapporta mill-anqas 
erba’ darbiet fis-sena lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en
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Emenda 243
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-BERS għandu jeżamina wkoll 
kwistjonijiet speċifiċi meta jintalab mill-
Kunsill jew mill-Kummissjoni.

(2) Il-BERS għandu jeżamina wkoll 
kwistjonijiet speċifiċi meta jintalab mill-
Parlament Ewropew, mill-Kunsill jew 
mill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew għandu jkunu jista’ jikkummissjona l-BERS biex jeżamina 
kwistjonijiet speċifiċi fuq livell ugwali mal-Kunsill u l-Kummissjoni. Il-BERS għandu jfittex il-
parir mill-partijiet kollha interessati u mhux biss dawk interessati ġejjin mis-settur privat.
Dan għandu jsir għall-kwistjonijiet kollha li l-partijiet interessati jqisu rilevanti, u mhux kif il-
BERS iqis li huma xierqa.

Emenda 244
Derk Jan Eppink

Proposta għal regolament
Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kunsill għandu jeżamina dan ir-
Regolament fuq il-bażi ta’ rapport mill-
Kummissjoni tliet snin wara d-dħul tiegħu 
fis-seħħ u għandu jistabbilixxi jekk il-
missjonijiet u l-organizzazzjoni tal-BERS 
ikollhomx bżonn li jiġu riveduti wara li 
jkun irċieva opinjoni mill-BĊE.

Il-Kunsill għandu jeżamina dan ir-
Regolament fuq il-bażi ta’ rapport mill-
Kummissjoni sentejn wara d-dħul tiegħu 
fis-seħħ u għandu jistabbilixxi jekk il-
missjonijiet u l-organizzazzjoni tal-BERS 
ikollhomx bżonn li jiġu riveduti wara li 
jkun irċieva opinjoni mill-BĊE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun żġurat il-funzjonament tajjeb tal-BERS f’ambjent li qed jinbidel malajr, il-kwawsola 
ta’ reviżjoni għandha tkun qasira sabiex ir-regolaturi jkunu jistgħu jaġġustaw għal bidliet fis-
suq.
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