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* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)

Emendi għal abbozz ta' att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta' att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta' att ma jkunx emenda, huma indikati 
b'tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli 
uniformi u proċedura uniformi għar-riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u ċerti 
ditti tal-investiment fil-qafas ta’ Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni u Fond Uniku 
għar-Riżoluzzjoni tal-Banek u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill
(COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2013)0520),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7-0223/2013),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali 
(A7-0000/2013),

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

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Id-diverġenzi fir-regoli nazzjonali dwar 
ir-riżoluzzjoni bejn Stati Membri differenti 
u l-prattiki amministrattivi li 
jikkorrispondu u n-nuqqas ta’ proċess tat-
teħid ta' deċiżjonijiet unifikat fil-livell tal-
Unjoni għar-riżoluzzjoni ta’ banek 
transfruntieri jikkontribwixxu għal dan in-

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

nuqqas ta’ fiduċja u l-instabbiltà tas-suq, 
minħabba li ma jiżgurawx ċertezza u 
prevedibbiltà dwar l-eżitu possibbli ta’ 
falliment ta’ bank. Id-deċiżjonijiet dwar 
riżoluzzjoni meħuda fil-livell nazzjonali 
biss u f'oqfsa legali mhux armonizzati
jistgħu jwasslu għal distorsjonijiet tal-
kompetizzjoni u, fl-aħħar mill-aħħar, għat-
tidgħjif tas-suq intern

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Ir-rabta bejn is-sovrani u s-settur 
bankarju, li kellha effetti devastanti fuq l-
ekonomija madwar l-Unjoni matul il-
kriżi, għandha tiġi eliminata sabiex 
titnaqqas il-frammentazzjoni attwali tas-
swieq finanzjarji. Minkejja li l-Unjoni 
Bankarja se tiġi kkompletata biss wara l-
istabbiliment ta' Skema Ewropea ta' 
Garanzija tad-Depożiti, il-ħolqien ta' 
mekkaniżmu uniku ta' riżoluzzjoni diġà 
huwa pass f'dik id-direzzjoni.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sakemm ir-regoli, il-prattiki u l-
approċċi tar-riżoluzzjoni għall-
kondiviżjoni tal-piż jibqgħu nazzjonali u r-
riżorsi finanzjarji meħtieġa għall-

(5) Sakemm ir-regoli, il-prattiki u l-
approċċi tar-riżoluzzjoni għall-
kondiviżjoni tal-piż jibqgħu nazzjonali u r-
riżorsi finanzjarji meħtieġa għall-
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iffinanzjar tar-riżoluzzjoni jinġabru u 
jintefqu fil-livell nazzjonali, is-suq intern 
jibqa' frammentat. Barra minn hekk, is-
superviżuri nazzjonali għandhom inċentivi 
qawwija biex inaqqsu kemm jista’ jkun l-
impatt potenzjali tal-kriżijiet bankarji fuq l-
ekonomiji nazzjonali tagħhom billi 
jadottaw azzjoni unilaterali li tiddelimita l-
operazzjonijiet bankarji, pereżempju bil-
limitazzjoni tat-trasferimenti u s-self bejn 
il-gruppi, jew billi jiġu imposti aktar 
rekwiziti ta' likwidità u kapital fuq is-
sussidjarji fil-ġuriżdizzjonijiet tagħhom ta’ 
impriżi prinċipjali li potenzjalment ifallu. 
Dan jirrestrinġi l-attivitajiet transfruntiera 
tal-banek u b’hekk joħloq ostakli għall-
eżerċizzju tal-libertajiet fundamentali u 
jgħawweġ il-kompetizzjoni fis-suq intern.

iffinanzjar tar-riżoluzzjoni jinġabru u 
jintefqu fil-livell nazzjonali, is-suq intern 
jibqa' frammentat. Barra minn hekk, is-
superviżuri nazzjonali għandhom inċentivi 
qawwija biex inaqqsu kemm jista’ jkun l-
impatt potenzjali tal-kriżijiet bankarji fuq l-
ekonomiji nazzjonali tagħhom billi 
jadottaw azzjoni unilaterali li tiddelimita l-
operazzjonijiet bankarji, pereżempju bil-
limitazzjoni tat-trasferimenti u s-self bejn 
il-gruppi, jew billi jiġu imposti aktar 
rekwiziti ta' likwidità u kapital fuq is-
sussidjarji fil-ġuriżdizzjonijiet tagħhom ta’ 
impriżi prinċipjali li potenzjalment ifallu.
Il-kwistjonijiet nazzjonali u kontenzjużi 
bejn il-pajjiżi ta' oriġini u dawk ospitanti 
jnaqqsu b'mod sostanzjali l-effiċjenza fil-
proċessi ta' riżoluzzjoni transfruntiera.
Dan jirrestrinġi l-attivitajiet transfruntiera 
tal-banek u b’hekk joħloq ostakli għall-
eżerċizzju tal-libertajiet fundamentali u 
jgħawweġ il-kompetizzjoni fis-suq intern.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Id-Direttiva [ ] tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill armonizzat sa ċertu punt ir-
regoli nazzjonali dwar ir-riżoluzzjoni tal-
banek u pprevediet il-kooperazzjoni fost l-
awtoritajiet tar-riżoluzzjoni meta jiġi 
indirizzat il-falliment tal-banek 
transfruntiera. Madankollu, l-
armonizzazzjoni prevista fid-Direttiva [ ] 
mhijiex kompluta u l-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet mhuwiex iċċentralizzat. Id-
Direttiva [ ] essenzjalment tipprevedi 
għodod komuni ta’ riżoluzzjoni u setgħat 
disponibbli għall-awtoritajiet nazzjonali ta’ 
kull Stat Membru imma tħalli diskrezzjoni 

(6) Id-Direttiva [ ] tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill1 hija pass 'il quddiem deċiżiv 
fl-armonizzazzjoni tar-regoli nazzjonali 
dwar ir-riżoluzzjoni tal-banek u pprevediet 
il-kooperazzjoni fost l-awtoritajiet tar-
riżoluzzjoni meta jiġi indirizzat il-falliment 
tal-banek transfruntiera. Madankollu, l-
armonizzazzjoni prevista fid-Direttiva [ ] 
mhijiex assoluta u l-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet mhuwiex iċċentralizzat. Id-
Direttiva [ ] essenzjalment tipprevedi 
għodod komuni ta’ riżoluzzjoni u setgħat 
disponibbli għall-awtoritajiet nazzjonali ta’ 
kull Stat Membru imma tħalli ċertu livell 
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għall-awtoritajiet nazzjonali fl-
applikazzjoni tal-għodod u fl-użu tal-
arranġamenti nazzjonali ta’ finanzjament 
b’appoġġ tal-proċeduri ta’ riżoluzzjoni. Id-
Direttiva [ ] ma tevitax li l-Istati Membri 
jieħdu deċiżjonijiet separati u 
potenzjalment inkonsistenti fir-rigward tar-
riżoluzzjoni ta’ gruppi transfruntiera li 
jistgħu jaffettwaw il-kostijiet kumplessivi 
tar-riżoluzzjoni. Barra minn hekk, peress li 
tipprevedi arranġamenti nazzjonali ta’ 
finanzjament, din ma tnaqqasx biżżejjed 
id-dipendenza tal-banek fuq l-appoġġ mill-
baġits nazzjonali u ma tevitax approċċi 
differenti mill-Istati Membri fl-użu tal-
arranġamenti ta’ finanzjament.

ta' diskrezzjoni għall-awtoritajiet 
nazzjonali fl-applikazzjoni tal-għodod u fl-
użu tal-arranġamenti nazzjonali ta’ 
finanzjament b’appoġġ tal-proċeduri ta’ 
riżoluzzjoni. Minkejja l-kompiti ta' 
medjazzjoni attribwiti lill-Awtorità 
Superviżorja Ewropea (l-Awtorità 
Bankarja Ewropea), id-Direttiva [ ] ma 
tevitax li l-Istati Membri jieħdu 
deċiżjonijiet separati u potenzjalment 
inkonsistenti fir-rigward tar-riżoluzzjoni ta’ 
gruppi transfruntiera li jistgħu jaffettwaw 
il-kostijiet kumplessivi tar-riżoluzzjoni. 
Barra minn hekk, peress li tipprevedi 
arranġamenti nazzjonali ta’ finanzjament, 
din ma tnaqqasx biżżejjed id-dipendenza 
tal-banek fuq l-appoġġ mill-baġits 
nazzjonali u ma tevitax kompletament 
approċċi differenti mill-Istati Membri fl-
użu tal-arranġamenti ta’ finanzjament. 
Għaldaqstant għandu jkun hemm ċaqliq 
progressiv lejn reġim tal-Unjoni għall-
insolvenza.
____________________
1 Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-irkupru 
u r-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ 
kreditu u ditti ta’ investiment u li temenda 
d-Direttivi tal-Kunsill 77/91/KEE u 
82/891/KE, id- Direttivi 2001/24/KE, 
2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE, 
2007/36/KE u 2011/35/KE u r-
Regolament (UE) Nru 1093/2010. ĠU C, 
p. .

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Banek (minn hawn’ il quddiem imsejjaħ il-
“Fond”) huwa element essenzjali li 
mingħajru Mekkaniżmu Uniku ta' 
Riżoluzzjoni ma jistax jaħdem kif suppost. 
Sistemi differenti ta’ finanzjament 
nazzjonali ifixklu l-applikazzjoni ta’ regoli 
uniċi dwar ir-riżoluzzjoni tal-banek fis-suq 
intern. Jekk il-finanzjament ta' 
riżoluzzjoni jibqa' nazzjonali, ir-rabta 
bejn is-sovrani u s-settur bankarju ma 
tiġix eliminata, u l-investituri jkomplu 
jistabbilixxu kundizzjonijiet ta' self skont 
il-post ta' stabbiliment tal-banek minflok 
skont l-affidabbiltà kreditizja tagħhom. Il-
frammentazzjoni serja attwali tas-suq 
finanzjarju wkoll ma tiġix eliminata. Il-
Fond għandu jgħin sabiex tiġi żgurata 
prattika amministrattiva uniformi fil-
finanzjament tar-riżoluzzjoni u jiġi evitat 
il-ħolqien ta' ostakoli għall-eżerċizzju tal-
libertajiet fundamentali jew id-distorsjoni 
tal-kompetizzjoni fis-suq intern minħabba 
prattiki nazzjonali. Il-Fond għandu jkun 
iffinanzjat direttament mill-banek u għandu 
jinġabar fil-livell tal-Unjoni sabiex ir-
riżorsi tar-riżoluzzjoni jkunu jistgħu jiġu 
oġġettivament allokati fl-Istati Membri 
biex b’hekk tiżdied l-istabbiltà finanzjarja 
u tiġi limitata r-rabta bejn il-perċezzjoni 
tal-pożizzjoni fiskali tal-Istati Membri 
individwali u l-kostijiet tal-iffinanzjar tal-
banek u l-intrapriżi li joperaw f’dawk l-
Istati Membri. Sabiex tkompli titkisser dik 
ir-rabta, għandu jkun hemm projbizzjoni 
kontra d-deċiżjonijiet tal-Mekkaniżmu 
Uniku ta' Riżoluzzjoni li jaffettwaw 
direttament ir-responsabbiltajiet fiskali 
tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex jiġi żgurat proċess ta’ teħid ta’ 
deċiżjonijiet mingħajr dewmien u effettiv 
fir-riżoluzzjoni, il-Bord għandu jkun 
aġenzija tal-Unjoni speċifika bi struttura 
speċifika, li tikkorrispondi għall-kompiti 
speċifiċi tiegħu, u li tkun ibbażata fuq il-
mudell ta’ kull aġenzija oħra tal-Unjoni. Il-
kompożizzjoni tiegħu għandha tiżgura li 

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

jitqiesu kif dovut l-interessi rilevanti kollha 
involuti fil-proċedimenti ta' riżoluzzjoni. Il-
Bord għandu jopera f'sessjonijiet eżekuttivi 
u plenarji. Fis-sessjoni eżekuttiva tiegħu, 
għandu jkun magħmul minn Direttur 
Eżekuttiv, Viċi-Direttur Eżekutti u 
rappreżentanti tal-Kummissjoni u l-BĊE. 
Minħabba l-missjonijiet tal-Bord, id-
Direttur Eżekuttiv u l-Viċi Direttur
Eżekuttiv għandhom jinħatru abbażi tal-
mertu, il-ħiliet, l-għarfien dwar 
kwistjonijiet bankarji u finanzjarji, u l-
esperjenza rilevanti għas-superviżjoni u r-
regolamentazzjoni finanzjarja. Id-Direttur 
Eżekuttiv u l-Viċi Direttur għandhom 
jintgħażlu abbażi ta' proċedura ta' għażla 
miftuħa li dwarha għandhom ikunu 
infurmati debitament il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill. Il-proċedura tal-
għażla għandha tirrispetta l-prinċipju ta' 
bilanċ bejn is-sessi. Il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi lill-kumitat kompetenti 
tal-Parlament Ewropew b'lista mqassra 
ta' kandidati għall-karigi ta' Direttur 
Eżekuttiv u Viċi Direttur Eżekuttiv. Il-
Kummissjoni għandha tissottometti 
proposta għall-ħatra tad-Direttur 
Eżekuttiv u tal-Viċi Direttur Eżekuttiv lill-
Parlament Ewropew għall-approvazzjoni. 
Wara li l-Parlament Ewropew japprova 
dik il-proposta, il-Kunsill għandu jadotta 
deċiżjoni ta' implimentazzjoni biex 
jinħatru d-Direttur Eżekuttiv u l-Viċi 
Direttur Eżekuttiv. Meta tiddelibera dwar 
grupp transfruntiera, il-membri maħtura 
kemm mill-Istat Membru tad-domiċilju kif 
ukoll mill-Istati Membri ospitanti kollha 
kkonċernati li jirrappreżentaw lill-
awtoritajiet nazzjonali ta' riżoluzzjoni 
rilevanti għandhom jissejħu wkoll u jkunu 
involuti fil-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet tas-sessjoni eżekuttiva tal-
Bord. Madankollu, l-awtoritajiet tad-
domiċilju u dawk ospitanti għandu 
jkollhom influwenza bbilanċjata fuq id-
deċiżjoni, u għalhekk l-awtoritajiet tad-
domiċilju għandu jkollhom vot wieħed 
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b’mod konġunt.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Peress li l-parteċipanti fil-proċess 
ta' teħid ta' deċiżjonijiet tal-Bord fis-
sessjonijiet eżekuttivi tiegħu jinbidlu skont 
l-Istat(i) Membru/i fejn topera l-
istituzzjoni rilevanti, il-parteċipanti 
permanenti - id-Direttur Eżekuttiv u l-Viċi 
Direttur Eżekuttiv, ir-rappreżentant tal-
Kummissjoni u r-rappreżentant tal-BĊE -
għandhom jiżguraw li d-deċiżjonijiet fil-
formazzjonijiet differenti kollha tas-
sessjonijiet eżekuttivi tal-Bord ikunu 
koerenti, xierqa u proporzjonati.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 19b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19b) Għandu jkun possibbli wkoll li 
jkunu mistiedna osservaturi, inklużi 
rappreżentant tal-Mekkaniżmu Ewropew 
ta' Stabbiltà (MES) u rappreżentant tal-
Grupp tal-Euro, biex jattendu għal-
laqgħat tal-Bord.

Or. en
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 35a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35a) L-armonizzazzjoni tal-liġijiet dwar l-
insolvenza madwar l-Unjoni, li 
tikkostitwixxi pass ewlieni favur il-bini ta' 
suq intern reali, għadha ma nkisbetx. 
Madankollu, għall-entitajiet stabbiliti fi 
Stati Membri li jipparteċaw fl-MSU u 
dawk stabbiliti fi Stati Membri oħrajn, 
minħabba l-armonizzazzjoni introdotta 
bid-Direttiva [ ], il-ġerarkija tal-
pretensjonijiet tal-kredituri fil-każ ta' 
insolvenza, li tinkludi l-preferenzi tad-
depożitaturi, se tkun l-istess. Dik l-
armonizzazzjoni telimina sors importanti 
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ta' arbitraġġ regolatorju.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) L-effiċjenza u l-uniformità tal-azzjoni 
ta’ riżoluzzjoni għandhom jiġu żgurati fl-
Istati Membri parteċipanti kollha. Għal dan 
l-għan, il-Bord għandu jingħata setgħat 

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

setgħat,fejn awtorità nazzjonali ta' 
riżoluzzjoni ma tkunx applikat jew ma 
tkunx applikat biżżejjed id-Deċiżjoni tal-
Bord, li joħroġ ordnijiet direttament lil 
istituzzjoni taħt riżoluzzjoni.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Sabiex jiġi żgurat li d-deċiżjonijiet 
adottati fil-qafas tal-Mekkaniżmu Uniku ta' 
Riżoluzzjoni jiġu rispettati, f'każ ta' ksur 

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

għandhom jiġu imposti sanzjonijiet 
proporzjonati u dissważivi. Il-Bord għandu 
jkun intitolat li jagħti struzzjonijiet lill-
awtoritajiet nazzjonali ta' riżoluzzjoni biex 
jimponu sanzjonijiet amministrattivi jew 
pagamenti perjodiċi ta' penali fuq entitajiet 
talli jonqsu li jikkomformaw mal-obbligi 
tad-deċiżjonijiet tiegħu. Sabiex jiżgura 
prattiki tal-infurzar konsistenti, effiċjenti u 
effettivi l-Bord għandu jkun intitolat li 
joħroġ linji gwida indirizzati lill-
awtoritajiet nazzjonali ta' riżoluzzjoni dwar 
l-applikazzjoni ta’ sanzjonijiet 
amministrattivi u ta’ ħlasijiet ta' penali.

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 58a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 61a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61a) Sabiex tiġi żgurata d-disponibilità 
immedjata ta' mezzi finanzjarji adegwati 
għall-iskopijiet stabbiliti f'dan ir-
Regolament, il-Fond għandu jibda jopera 
biss meta tiġi stabbilita faċilità ta' self, 
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preferibbilment minn strument pubbliku 
tal-Komunità. Id-disponibilità sħiħa ta' 
finanzjament hija essenjali għall-
kredibilità tas-sistema kollha.

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 63

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

jew tal-Kummissjoni la għandhom 
jeħtieġu li l-Istati Membri jipprovdu 
għajnuna finanzjarja pubblika straordinarja 
u lanqas ma għandhom jaffettwaw 
direttament ir-responsabbiltajiet fiskali 
tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 24

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fit-teħid ta' deċiżjonijiet jew fit-teħid 
ta' azzjoni, il-Bord għandu jinforma u 
jikkonsulta r-rappreżentanti tal-impjegati 
tal-entitajiet ikkonċernati.

Or. en

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mal-wasla ta' komunikazzjoni skont il-
paragrafu 1 jew b'inizjattiva tiegħu stess, 
il-Bord iwettaq valutazzjoni ta' jekk il-
kundizzjonijiet li ġejjin humiex ssodisfati:

2. Mal-wasla ta' komunikazzjoni skont il-
paragrafu 1, il-Bord għandu jwettaq
valutazzjoni ta' jekk il-kundizzjonijiet li 
ġejjin humiex issodisfati:

Or. en

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 5 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-qafas tal-għodod ta' riżoluzzjoni 
msemmija fl-Artikolu 19(3);

(b) il-qafas tal-għodod ta' riżoluzzjoni 
msemmija fl-Artikolu 19(2);

Or. en

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

6. Wara li tqis l-urġenza taċ-ċirkustanzi tal-
każ, il-Kummissjoni tiddeċiedi, filwaqt li
tqis il-komunikazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 u r-rakkomandazzjoni tal-
Bord imsemmija fil-paragrafu 5, jekk 
tpoġġix jew le lill-entità taħt riżoluzzjoni u 
dwar il-qafas tal-għodod ta' riżoluzzjoni li 
għandhom jiġu applikati fir-rigward tal-
entità konċernata u tal-użu tal-Fond biex 
jappoġġa l-azzjoni ta' riżoluzzjoni. Il-
Kummissjoni tista' tiddeċiedi li titlob lill-
Bord jirrevedi r-rakkomandazzjoni tiegħu 
msemmija fil-paragrafu 5.

Or. en

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Fil-qafas stipulat mid-deċiżjoni tal-
Kummissjoni, il-Bord jiddeċiedi dwar l-
iskema tar-riżoluzzjoni msemmija fl-
Artikolu 20 u għandu jiżgura li l-azzjoni 

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

meħtieġa ta' riżoluzzjoni titwettaq ħalli 
titwettaq l-iskema ta' riżoluzzjoni mill-
awtoritajiet nazzjonali ta' riżoluzzjoni 
rilevanti. Id-deċiżjoni tal-Bord tkun 
indirizzata lill-awtoritajiet nazzjonali ta' 
riżoluzzjoni rilevanti u għandha tagħti 
struzzjonijiet lil dawk l-awtoritajiet, li 
għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa kollha 
biex jimplimentaw id-deċiżjoni tal-Bord 
f'konformità mal-Artikolu 26, billi 
jeżerċitaw kwalunkwe setgħa ta' 
riżoluzzjoni prevista fid-Direttiva [ ], 
partikolarment dawk fl-Artikolu minn 56 
sa 64 tad-Direttiva [ ].

Or. en

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Għal dawn l-għanijiet, għandhom jagħmlu 
użu mis-setgħat tagħhom skont il-liġi 
nazzjonali li tittrasponi d-Direttiva [ ] u 
skont il-kundizzjonijiet stabbiliti mil-liġi 
nazzjonali. L-awtoritajiet nazzjonali tar-
riżoluzzjoni għandhom jinformaw bis-sħiħ 
lill-Bord dwar l-eżerċizzju ta’ dawn is-
setgħat. Kwalunkwe azzjoni li jieħdu 
għandha tikkonforma mad-deċiżjoni 
msemmija fl-Artikolu 16(8).

Għal dawn l-għanijiet, b'suġġett għal dan 
ir-Regolament, għandhom jagħmlu użu 
mis-setgħat tagħhom skont il-liġi 
nazzjonali li tittrasponi d-Direttiva [ ] u 
skont il-kundizzjonijiet stabbiliti mil-liġi 
nazzjonali. L-awtoritajiet nazzjonali tar-
riżoluzzjoni għandhom jinformaw bis-sħiħ 
lill-Bord dwar l-eżerċizzju ta’ dawn is-
setgħat. Kwalunkwe azzjoni li jieħdu 
għandha tikkonforma mad-deċiżjoni 
msemmija fl-Artikolu 16(8).

Or. en

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

(a) tittrasferixxi għand persuna oħra 
drittijiet, assi jew obbligazzjonijiet 
speċifikati ta’ istituzzjoni taħt 
riżoluzzjoni;
(b) jeħtieġ il-konverżjoni ta' strumenti ta' 
dejn li jkun fihom terminu kuntrattwali 
għall-konverżjoni fiċ-ċirkustanzi previsti 
fl-Artikolu 18;

Or. en

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet tal-eżerċitar tal-kompiti 
msemmija fl-Artikoli 7, 8, 11, 16, u 17, il-
Bord jista', direttament jew permezz tal-
awtoritajiet nazzjonali ta' riżoluzzjoni, 
jitlob lil persuni ġuridiċi jew fiżiċi li ġejjin 
biex jipprovdu l-informazzjoni kollha 
neċessarja sabiex iwettaq il-kompiti 
konferiti lilu minn dan ir-Regolament:

1. Għall-finijiet tal-eżerċitar tal-kompiti 
msemmija f'dan ir-Regolament, il-Bord 
jista', direttament jew permezz tal-
awtoritajiet nazzjonali ta' riżoluzzjoni, 
jitlob lil persuni ġuridiċi jew fiżiċi li ġejjin 
biex jipprovdu l-informazzjoni kollha 
neċessarja sabiex iwettaq il-kompiti 
konferiti lilu minn dan ir-Regolament:

Or. en
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Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-fini tal-eżerċizzju tal-kompiti 
msemmija fl-Artikoli 7, 8, 11, 16 u 17, u 
suġġett għal kwalunkwe kundizzjoni oħra 
stipulata fil-liġi rilevanti tal-Unjoni, il-
Bord jista’ jwettaq l-investigazzjonijiet 
kollha meħtieġa dwar kwalunkwe persuna
msemmija fl-Artikolu 32(1) stabbilita jew 
li tinsab fi Stat Membru parteċipanti.

1. Għall-fini tal-eżerċizzju tal-kompiti 
msemmija f'dan ir-Regolament, u suġġett 
għal kwalunkwe kundizzjoni oħra stipulata 
fil-liġi rilevanti tal-Unjoni, il-Bord jista’ 
jwettaq l-investigazzjonijiet kollha 
meħtieġa dwar kwalunkwe persuna 
msemmija fl-Artikolu 32(1) stabbilita jew 
li tinsab fi Stat Membru parteċipanti.

Or. en

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-fini tal-eżerċizzju tal-kompiti 
msemmija fl-Artikoli 7, 8, 11, 16 u 17, u 
soġġett għal kundizzjonijiet oħra stipulati 
fil-liġi rilevanti tal-Unjoni, il-Bord jista’, 
soġġett għal notifika minn qabel lill-
awtoritajiet nazzjonali tar-riżoluzzjoni 
konċernati, iwettaq l-ispezzjonijiet kollha 
meħtieġa fuq il-post fil-bini tal-operat tal-
persuni ġuridiċi msemmija fl-
Artikolu 32(1). Meta t-twettiq u l-
effiċjenza xierqa tal-ispezzjonijiet ikunu 
jeħtieġu hekk, il-Bord jista’ jwettaq 
spezzjonijiet fuq il-post mingħajr avviż 
minn qabel lil dawk il-persuni ġuridiċi.

1. Għall-fini tal-eżerċizzju tal-kompiti 
msemmija f'dan ir-Regolament, u soġġett 
għal kundizzjonijiet oħra stipulati fil-liġi 
rilevanti tal-Unjoni, il-Bord jista’, soġġett 
għal notifika minn qabel lill-awtoritajiet 
nazzjonali tar-riżoluzzjoni konċernati, 
iwettaq l-ispezzjonijiet kollha meħtieġa fuq 
il-post fil-bini tal-operat tal-persuni 
ġuridiċi msemmija fl-Artikolu 32(1). Meta 
t-twettiq u l-effiċjenza xierqa tal-
ispezzjonijiet ikunu jeħtieġu hekk, il-Bord 
jista’ jwettaq spezzjonijiet fuq il-post 
mingħajr avviż minn qabel lil dawk il-
persuni ġuridiċi.

Or. en
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Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-uffiċjali tal-Bord u persuni oħra 
awtorizzati minnu biex iwettqu spezzjoni 
fuq il-post jistgħu jidħlu fi kwalunkwe bini 
u art tal-persuni ġuridiċi soġġetti għal 
deċiżjoni ta’ investigazzjoni adottata mill-
Bord skont l-Artikolu 32(2) u għandu 
jkollhom is-setgħat kollha stipulati fl-
Artikolu 32(1).

2. L-uffiċjali tal-Bord u persuni oħra 
awtorizzati minnu biex iwettqu spezzjoni 
fuq il-post jistgħu jidħlu fi kwalunkwe bini 
u art tal-persuni ġuridiċi soġġetti għal 
deċiżjoni ta’ investigazzjoni adottata mill-
Bord skont l-Artikolu 33(2) u għandu 
jkollhom is-setgħat kollha stipulati fl-
Artikolu 33(1).

Or. en

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Multi Sanzjonijiet amministrattivi

Or. en

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn il-Bord isib li xi entità msemmija 
fl-Artikolu 2 b’mod intenzjonali jew 
b’negliġenza wettqet wieħed mit-tipi ta’ 
ksur imsemmija fil-paragrafu 2, il-Bord 
jagħti struzzjonijiet lill-awtorità nazzjonali 
ta' riżoluzzjoni kkonċernata biex timponi 
multa fir-rigward tal-entità rilevanti 
msemmija fl-Artikolu 2 skont id-Direttiva [ 

1. Fejn il-Bord isib li xi entità msemmija 
fl-Artikolu 2 b’mod intenzjonali jew 
b’negliġenza wettqet wieħed mit-tipi ta’ 
ksur imsemmija fil-paragrafu 2, il-Bord 
jagħti struzzjonijiet lill-awtorità nazzjonali 
ta' riżoluzzjoni kkonċernata biex timponi 
sanzjoni amministrattiva fir-rigward tal-
entità rilevanti msemmija fl-Artikolu 2 
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]. skont l-Artikolu 100 tad-Direttiva [ ].

Or. en

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-multi jistgħu jkunu imposti fuq 
entitajiet imsemmija fl-Artikolu 2 għall-
ksur segwenti:

2. Is-sanzjonijiet amministrattivi jistgħu 
jkunu imposti fuq entitajiet imsemmija fl-
Artikolu 2 għall-ksur segwenti:

Or. en

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Fejn ma jaċċettawx li jkunu suġġetti 
għal-investigazzjoni ġeneralli skont l-
Artikolu 33 jew spezzjoni fil-post u ma 
jipprovdux l-informazzjoni mitluba skont 
l-Artikolu 32;

(b) Fejn ma jaċċettawx li jkunu suġġetti 
għal-investigazzjoni ġeneralli skont l-
Artikolu 33 jew spezzjoni fil-post skont l-
Artikolu 34;

Or. en

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Fejn ma jikkonformawx mad-deċiżjoni 
indirizzata lilhom mill-Bord skont l-
Artikolu 24.

(d) Fejn ma jikkonformawx mad-deċiżjoni 
indirizzata lilhom mill-Bord skont l-
Artikolu 26.
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Or. en

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtoritajiet nazzjonali ta' riżoluzzjoni 
jippubblikaw kwalunkwe multi imposti 
skont il-paragrafu 1. Fejn il-pubblikazzjoni 
tkun tikkawża ħsara sproporzjonata għall-
partijiet involuti, l-awtoritajiet nazzjonali 
ta' riżoluzzjoni jippubblikaw is-sanzjoni 
mingħajr ma jiżvelaw l-identità tal-
partijiet.

3. L-awtoritajiet nazzjonali ta' riżoluzzjoni 
jippubblikaw kwalunkwe sanzjoni 
amministrattiva imposti skont il-
paragrafu 1. Fejn il-pubblikazzjoni tkun 
tikkawża ħsara sproporzjonata għall-
partijiet involuti, l-awtoritajiet nazzjonali 
ta' riżoluzzjoni jippubblikaw is-sanzjoni 
mingħajr ma jiżvelaw l-identità tal-
partijiet.

Or. en

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Bil-ħsieb li jiġu stabbiliti prattiċi ta’ 
infurzar konsistenti, effiċjenti u effikaċi u 
biex jiżgura l-applikazzjoni komuni, 
uniformi u konsistenti ta’ dan ir-
Regolament, il-Bord joħroġ linji gwida 
dwar l-applikazzjoni ta’ multi u ta’ 
pagamenti perjodiċi ta' penali indirizzati 
lill-awtoritajiet nazzjonali ta' riżoluzzjoni.

4. Bil-ħsieb li jiġu stabbiliti prattiċi ta’ 
infurzar konsistenti, effiċjenti u effikaċi u 
biex jiżgura l-applikazzjoni komuni, 
uniformi u konsistenti ta’ dan ir-
Regolament, il-Bord joħroġ linji gwida 
dwar l-applikazzjoni ta’ sanzjonijiet 
amministrattivi u ta’ pagamenti perjodiċi 
ta' penali indirizzati lill-awtoritajiet 
nazzjonali ta' riżoluzzjoni.

Or. en
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Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) istituzzjoni ta' kreditu tikkonforma ma' 
deċiżjoni adottata skont l-Artikolu 32;

(a) entità msemmija fl-Artikolu 2 
tikkonforma ma' deċiżjoni adottata skont l-
Artikolu 32;

Or. en

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Pagament perjodiku ta’ penali għandu 
jkun effettiv u proporzjonat. Il-pagament 
perjodiku tal-penali ikun impost fuq bażi 
ta' kuljum sakemm l-istituzzjoni ta' kreditu
jew persuna kkonċernata tikkonforma mad-
deċiżjonijiet relevanti msemmija fil-punti 
minn (a) sa (d) tal-paragrafu 1.

2. Pagament perjodiku ta’ penali għandu 
jkun effettiv u proporzjonat. Il-pagament 
perjodiku tal-penali jkun impost fuq bażi 
ta' kuljum sakemm l-entità msemmija fl-
Artikolu 2 jew persuna kkonċernata 
tikkonforma mad-deċiżjonijiet relevanti 
msemmija fil-punti minn (a) sa (d) tal-
paragrafu 1.

Or. en

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Bord iwieġeb bil-fomm jew bil-
miktub għall-mistoqsijiet indirizzati lilu 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill, 
skont il-proċeduri tiegħu, fil-preżenza ta’ 
rappreżentanti minn kull Stat Membru 
parteċipanti li l-munita tagħhom mhix l-
Euro.

6. Il-Bord għandu jwieġeb bil-fomm jew 
bil-miktub għall-mistoqsijiet indirizzati lilu 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill, 
skont il-proċeduri tiegħu.

Or. en

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Fuq talba, id-Direttur Eżekuttiv ikollu
diskussjonijiet kunfidenzjali bil-fomm fil-
magħluq mal-President u l-Viċi President
tal-kumitat kompetenti tal-Parlament 
Ewropew fejn tali diskussjonijiet huma 
meħtieġa għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-
Parlament Ewropew skont it-Trattat. 
Ftehim bejn il-Parlament Ewropew u l-
Bord dwar il-modalitajiet dettaljati tal-
organizzazzjoni ta’ dawn id-diskussjonijiet, 
ikun konkluż bil-ħsieb li tiġi żgurata 
kunfidenzjalità sħiħa skont l-obbligi tal-
kunfidenzjalità imposti fuq il-BĊE bħala 
awtorità kompetenti taħt il-liġi rilevanti 
tal-Unjoni.

7. Fuq talba, id-Direttur Eżekuttiv għandu 
jkollu diskussjonijiet kunfidenzjali bil-
fomm fil-magħluq mal-President u l-Viċi 
Presidenti tal-kumitat kompetenti tal-
Parlament Ewropew fejn tali 
diskussjonijiet huma meħtieġa għall-
eżerċizzju tas-setgħat tal-Parlament 
Ewropew skont it-Trattat. Ftehim bejn il-
Parlament Ewropew u l-Bord dwar il-
modalitajiet dettaljati tal-organizzazzjoni 
ta’ dawn id-diskussjonijiet, ikun konkluż 
bil-ħsieb li tiġi żgurata kunfidenzjalità 
sħiħa skont l-obbligi tal-kunfidenzjalità 
imposti b'dan ir-Regolament u bl-
Artikolu 76 tad-Direttiva [ ] fuq il-Bord, li 
jaġixxi bħala awtorità ta' riżoluzzjoni 
nazzjonali skont l-Artikolu 5.

Or. en
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Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jissottometti r-rapport previst fl-
Artikolu 41(2), il-Bord għandu 
simultanjament jgħaddi dak ir-rapport 
direttament lill-parlamenti nazzjonali tal-
Istati Membri parteċipanti.
Il-Parlamenti nazzjonali jistgħu 
jindirizzaw lill-Bord l-osservazzjonijiet 
motivati tagħhom dwar dak ir-rapport.

Or. en

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

sena, il-programm ta’ ħidma annwali tal-
Bord għas-sena suċċessiva, abbażi ta’ 
abbozz ippreżentat mid-Direttur Eżekuttiv 
u jittrażmettih għall-informazzjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, u lill-Bank Ċentrali 
Ewropew;

Or. en

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-membri tal-Bord imsemmija fl-
Artikolu 39(1) minn (a) sa (d) għandhom 
jipparteċipaw f’sessjonijiet eżekuttivi tal-
Bord.

Or. en

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Meta jiddeliberaw dwar grupp 
transfruntiera l-membru maħtur mill-Istat 
Membru li fih tkun tinsab l-awtorità ta' 
riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp, kif ukoll il-
membri maħtura mill-Istati Membri li fih l-
entità jew is-sussidjarja koperta mis-
superviżjoni konsolidata tkun stabbilita, 
jipparteċipaw ukoll fid-deliberazzjonijiet u 
fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet skont 
l-Artikolu 51(2) u (3).

Or. en

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-membri tal-Bord imsemmija fl-
Artikolu 39(1) minn (a) sa (d) għandhom 
jiżguraw li l-azzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
ta' riżoluzzjoni, b'mod partikolari fir-
rigward tal-użu tal-Fond, fil-
formazzjonijiet differenti kollha tas-
sessjonijiet eżekuttivi tal-Bord ikunu 
koerenti, xierqa u proporzjonati.

Or. en

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sa ma jintlaħaq il-livell ta' 
finanzjament immirat imsemmi fl-
Artikolu 65, kull membru maħtur minn 
Stat Membru jkun jista' jitlob għal darba 
deliberazzjoni ulterjuri tal-Bord fejn 
deċiżjoni li tkun qed tiġi diskussa 
taffettwa r-responsabbiltajiet fiskali ta’ 
dak l-Istat Membru.

imħassar

Or. en
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Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) kull sena, id-Direttur Eżekuttiv iħejji
abbozz ta’ rapport b’taqsima dwar l-
attivitajiet ta' riżoluzzjoni tal-Bord u 
taqsima dwar il-kwistjonijiet finanzjarji u 
amministrattivi.

(g) it-tħejjija, kull sena, ta' abbozz ta' 
rapport b'taqsima dwar l-attivitajiet ta' 
riżoluzzjoni tal-Bord u taqsima dwar il-
kwistjonijiet finanzjarji u amministrattivi.

Or. en

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 4 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-Direttur Eżekuttiv u l-Viċi Direttur 
għandhom jintgħażlu abbażi ta' 
proċedura ta' għażla miftuħa li għandha 
tirrispetta l-prinċipju ta' bilanċ bejn is-
sessi, u li dwarha għandhom ikunu 
infurmati debitament il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill.

Or. en
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Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Wara li tisma' lill-Bord, fis-sessjoni 
plenarja tiegħu, il-Kummissjoni 
tipproponi lista ta’ kandidati lill-Kunsill
għall-ħatra tad-Direttur Eżekuttiv u tal-Viċi 
Direttur Eżekuttiv. Il-Kunsill jaħtar id-
Direttur Eżekuttiv u l-Viċi Direttur 
Eżekuttiv wara s-seduta tal-Parlament 
Ewropew.

5. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-
kumitat kompetenti tal-Parlament 
Ewropew b'lista mqassra ta' kandidati 
għall-karigi ta' Direttur Eżekuttiv u Viċi 
Direttur Eżekuttiv.

Il-Kummissjoni għandha tissottometti 
proposta għall-ħatra tad-Direttur Eżekuttiv 
u tal-Viċi Direttur Eżekuttiv lill-Parlament 
Ewropew għall-approvazzjoni. Wara l-
approvazzjoni ta' dik il-proposta, il-
Kunsill għandu jadotta deċiżjoni ta' 
implimentazzjoni biex jaħtar id-Direttur 
Eżekuttiv u l-Viċi Direttur Eżekuttiv.

Or. en

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Jekk id-Direttur Eżekuttiv jew Viċi 
Direttur Eżekuttiv ma jkunux għadhom 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa 
għall-eżerċizzju tad-dmirijiet tagħhom jew 
jekk jinsabu ħatja ta’ mġiba ħażina serja, 
il-Kunsill jista’, fuq proposta mill-
Kummissjoni u wara li jikkonsulta mal-
Parlament Ewropew, ineħħi lid-Direttur 
Eżekuttiv jew Viċi Direttur Eżekuttiv mill-
kariga.

8. Jekk id-Direttur Eżekuttiv jew Viċi 
Direttur Eżekuttiv ma jkunux għadhom 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa 
għall-eżerċizzju tad-dmirijiet tagħhom jew 
jekk jinsabu ħatja ta’ mġiba ħażina serja, 
il-Kunsill jista’, fuq proposta mill-
Kummissjoni, approvata mill-Parlament 
Ewropew, jadotta deċiżjoni ta' 
implimentazzjoni biex ineħħi lid-Direttur 
Eżekuttiv jew lill-Viċi Direttur Eżekuttiv 
mill-kariga.

Għal dawk l-iskopijiet, il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jinformaw 
lill-Kummissjoni li jqisu li l-
kondizzjonijiet għat-tneħħija tad-Direttur 
Eżekuttiv jew tal-Viċi Direttur Eżekuttiv 
mill-kariga huma ssodisfati, u l-
Kummissjoni għandha tieħu pożizzjoni.

Or. en

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) self riċevut fil-qafas tal-faċilità ta' 
self imsemmija fl-Artikolu 64(2a);

Or. en
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Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sal-1 ta’ Marzu tas-sena finanzjarja 
segwenti, l-Uffiċjal tal-Kontabilità tal-Bord 
jibgħat il-kontijiet provviżorji lill-Qorti tal-
Awdituri.

2. Sal-1 ta’ Marzu tas-sena finanzjarja 
segwenti, l-Uffiċjal tal-Kontabilità tal-Bord 
għandu jibgħat il-kontijiet provviżorji lill-
Bord.

Or. en

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Id-Direttur Eżekuttiv jibgħat lill-Qorti 
tal-Awdituri tweġiba għall-kummenti 
tagħha sat-30 ta’ Settembru.

6. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat 
lill-Qorti tal-Awdituri tweġiba għall-
kummenti tagħha sal-1 ta’ Lulju.

Or. en

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Bord jiddetermina, f’konformità mal-
atti delegati msemmija fil-paragrafu 5, il-
kontribuzzjonijiet dovuti minn kull entità 
msemmija fl-Artikolu 2 b’deċiżjoni 
indirizzata lill-entità konċernata. Il-Bord 
japplika regoli proċedurali, rappurtar u 
regoli oħra li jiżguraw li l-
kontribuzzjonijiet huma mħallsa b’mod 
sħiħ u f’waqtu.

3. Fuq proposta mill-awtorità kompetenti, 
f’konformità mal-atti delegati msemmija 
fil-paragrafu 5, il-Bord għandu 
jiddetermina l-kontribuzzjonijiet dovuti 
minn kull entità msemmija fl-Artikolu 2 
b’deċiżjoni indirizzata lill-entità 
konċernata. Il-Bord japplika regoli 
proċedurali, rappurtar u regoli oħra li 
jiżguraw li l-kontribuzzjonijiet huma 
mħallsa b’mod sħiħ u f’waqtu.

Or. en

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Fond għandu jintuża biss wara li 
tiġi stabbilita faċilità ta' self, 
preferibbilment minn strument pubbliku 
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tal-Komunità, sabiex tiġi żgurata d-
disponibilità immedjata ta' mezzi 
finanzjarji adegwati għall-iskopijiet 
stabbiliti f'dan ir-Regolament. 
Kwalunkwe self minn dik il-faċilità ta' 
self għandu jiġi rimborsat mill-Fond 
f'perjodu ta' żmien miftiehem.

Or. en

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 71 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Bord għandu juża l-Fond biex 
jappoġġa kwalunkwe azzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1(a) sa (g) meta, fil-proċess 
ta' riżoluzzjoni, ir-rikapitalizzazzjoni 
interna ta' depożiti tkun neċessarja, 
indipendentement mill-ammont ta' 
kontribuzzjoni għal telf ta' assorbiment u 
rikapitalizzazzjoni mwettqa mill-azzjonisti 
u l-kredituri.

Or. en

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Bord jikkumpensa awtorità nazzjonali 
ta' riżoluzzjoni għad-danni li jkun ġie 
kkundannat iħallas minn qorti nazzjonali, 
jew li jkun, bi ftehim mal-Bord, intrabat li 
jħallas skont ftehim bonarju, li huma l-
konsegwenzi ta’ att jew ommissjoni 
mwettqa minn dik l-awtorità nazzjonali tar-
riżoluzzjoni matul kwalunkwe riżoluzzjoni 

4. Il-Bord jikkumpensa awtorità nazzjonali 
ta' riżoluzzjoni għad-danni li jkun ġie 
kkundannat iħallas minn qorti nazzjonali, 
jew li jkun, bi ftehim mal-Bord, intrabat li 
jħallas skont ftehim bonarju, li huma l-
konsegwenzi ta’ att jew ommissjoni 
mwettqa minn dik l-awtorità nazzjonali tar-
riżoluzzjoni matul kwalunkwe riżoluzzjoni 
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skont dan ir-Regolament, sakemm dak l-att 
jew l-ommissjoni ma tikkostitwixxix ksur 
tal-liġi tal-Unjoni, dan ir-Regolament, 
Deċiżjoni tal-Kummissjoni jew Deċiżjoni 
tal-Bord, jew ikkostitwixxiet żball serju u 
manifestanti ta’ ġudizzju għaqli.

skont dan ir-Regolament, sakemm dak l-att 
jew l-ommissjoni ma tikkostitwixxix ksur 
tal-liġi tal-Unjoni, dan ir-Regolament, 
Deċiżjoni tal-Kummissjoni jew Deċiżjoni 
tal-Bord, intenzjonali jew bi żball serju u 
manifestanti ta’ ġudizzju għaqli.

Or. en

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att delegat adottat skont l-
Artikoli 62(5), 65(5), 66(3), 67(3) u 70(4) 
jidħol fis-seħħ biss jekk il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill ma jkunux 
oġġezzjonaw għalih fi żmien xahrejn minn 
meta dak l-att ikun ġie nnotifikat lilhom 
jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, 
il-Parlament Ewropew u l-Kunsill it-tnejn 
ikunu għarrfu lill-Kummissjoni li mhumiex 
se joġġezzjonaw għalih. Dan il-perjodu 
taż-żmien jiġi estiż b’xahrejn b'inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

5. Att iddelegat adottat skont l-
Artikoli 62(5), 65(5), 66(3), 67(3) u 70(4) 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġi 
espressa l-ebda oġġezzjoni għalih mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi 
żmien tliet xhur minn meta dak l-att jiġi 
nnotifikat lilhom jew jekk, qabel ma jiskadi 
dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill it-tnejn li huma jkunu informaw 
lill-Kummissjoni li mhumiex se 
joġġezzjonaw għalih. Dan il-perjodu taż-
żmien għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq l-
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.

Or. en

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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



PR\1004258MT.doc 43/46 PE519.706v01-00

MT

awtorità tal-ħatra; awtorità tal-ħatra;

Or. en

Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 88 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikoli minn 7 sa 23 u l-Artikoli minn
25 sa 38 japplikaw mill-1 ta' Jannar 2015.

L-Artikoli 7 sa 23 u l-Artikoli 25 sa 37 
għandhom japplikaw mill-
1 ta' Jannar 2015.

Or. en

Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 88 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 24 għandu japplika mill-
1 ta' Jannar 2018.

L-Artikolu 24 għandu japplika mill-
1 ta’ Lulju 2016.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

 Il-proposta leġiżlattiva ppreżentata mill-Kummissjoni, li tistabbilixxi Mekkaniżmu 

Uniku ta' Riżoluzzjoni (MUR) għall-sitituzzjonijiet tal-kreditu kollha bbażati fiż-Żona 

tal-Euro u fi Stati Memrbi (SM) oħrajn parteċipanti f’Mekkaniżmu Superviżorju 

Uniku (MSU), inkluż Fond Uniku ta' Riżoluzzjoni (FUR) iffinanzjat mill-

sitituzzjonijiet finanzjarji koperti kollha, fuq prinċipju ex-ante u bbażat fuq ir-riskju, 

hija element essenzjali għall-istabbiliment ta' Unjoni Bankarja reali. Din hija proposta 

ambizzjuża u bbilanċjata, li hija essenzjali biex jiġi stabbilit qafas robust sabiex jiġu 

indirizzati kriżijiet futuri fil-banek fiż-Żona tal-Euro (u fl-Istati Membri parteċipanti), 

bi tliet objettivi ewlenin: biex jiġu evitati spejjeż għall-kontribwenti, biex jiġu protetti 

d-depożiti u biex jiġi limitat id-dannu estern ta' falliment diżordinat, b'mod partikolari 

għall-ekonomija reali. 

 Il-proposta attwali, b'mod partikolari ladarba ġie adottat l-MSU, saret element 

kostitwenti indispensabbli għall-arkitettura tal-Unjoni Bankarja. Fil-fatt, ikun 

totalment inaċċettabbli li s-superviżjoni b'saħħitha fil-livell Ewropew imwettqa mill-

Bank Ċentrali Ewropew tkun, f'fażi kritika, segwita bi trażmissjoni tal-istituzzjoni 

problematika lil awtorità nazzjonali ta' riżoluzzjoni li tintervjeni abbażi ta' 

finanzjament purament ta' riżoluzzjoni nazzjonali.

 L-implimentazzjoni b'suċċess tal-proposta attwali hija ta' importanza assoluta biex tiġi 

eliminata r-rabta bejn il-banek u s-sovrani li wriet li kienet fatali, b'mod partikolari 

għaż-Żona tal-Euro, matul il-kriżi. Minkejja dan, l-unjoni bankarja sħiħa se ssir realtà 

biss meta tiġi stabbilità garanzija komuni tad-depożiti stabbilita fil-livell tal-MSU. 

Imbagħad biss l-aġenti ekonomiċi se jiddeċiedu abbażi tar-robustezza relattiva ta' kull 

istituzzjoni finanzjarja milli abbażi tar-riskju sovran tal-SM fejn ikunu stabbiliti l-

istituzzjonijiet differenti. 

 Fin-nuqqas ta' sistema Ewropea komuni ta' protezzjoni tad-depożitaturi, ir-rapporteur 

tipproponi li r-rikapitalizzazzjoni interna attwali ta' depożiti għandha tiġi evitata kemm 
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jista' jkun fil-MUR, filwaqt li jiġu riflessi sistemi operattivi ta' suċċess bħalma hija l-

FDIC fl-Istati Uniti tal-Amerika; dan jirrikjedi li, fil-proċess ta' riżoluzzjoni, il-Fond 

ta' Riżoluzzjoni jiskatta immedjatament, flimkien mal-għodda adegwati ta' 

riżoluzzjoni kull meta jkunu se jitmissu d-depożiti fil-ġerarkija ta' rikapitalizzazzjon 

interna. F'każijiet speċjali bħal dawn, l-użu tal-Fond ta' Riżoluzzjoni jkun ammissibbli, 

indipendentement mill-ammont ta' kontribuzzjoni għal telf ta' assorbiment u 

rikapitalizzazzjoni mwettqa mill-azzjonisti u l-kredituri. L-iskop tal-intervent huwa li 

jinżamm aċċess kontinwu għad-depożiti b'rikonoxximent tal-fatt li l-fiduċja fid-

depożiti probabilment hija l-element l-aktar importanti fil-bini mill-ġdid tal-fiduċja li 

ġarrbet danni serji fis-sistema bankarja taż-Żona tal-Euro.

 Il-kredibilità tal-MUR tiddependi, b'mod partikolari, fuq il-kapaċità perċepita tal-Fond 

ta' Riżoluzzjoni li jappoġġa l-kompiti ambizzjużi previsti f'dan ir-Regolament minn 

mindu jinħoloq. L-għaxar snin previsti għall-bini tal-Fond huma perjodu ta' żmien 

twil; l-eżistenza ta' garanzija ta' kontinġenza komuni, fil-forma, pereżempju, ta' faċilità 

pubblika ta' self preferibbilment permezz ta' strument komunitarju Ewropew, hija 

prekundizzjoni għall-operat tal-Fond. Huwa assolutament neċessarju wkoll li l-ħlas 

lura tas-self jintrefa' mill-Fond iffinanzjat mill-industrija, filwaqt li tiġi garantita n-

newtralità fiskali sħiħa tas-sistema.

 Il-kredibilità tiddependi wkoll fuq allokazzjoni ċara tar-responsabilitajiet fost l-

entitajiet diferenti involuti fil-MUR, filwaqt li jiġu evitati l-inċertezzi, id-diversità tal-

kriterji u l-konflitti ta' interess eventwali. F'dak l-ispirtu, ir-Rapporteur hija favur 

b'mod ċar li l-azzjoni ta' riżoluzzjoni għandha neċessarjament tkun preċeduta 

b'komunikazzjoni f'dak is-sens mis-superviżur kompetenti, li f'dan il-każ huwa l-BĊE. 

Barra minn hekk, minkejja li formalment il-Kummissjoni se tiddeċiedi dwar il-proċess 

ta' riżoluzzjoni, tali deċiżjoni għandha dejjem issegwi rakkomandazzjoni mill-Bord ta' 

Riżoluzzjoni.

 Il-kredibilità tal-MUR teħtieġ li tingħata attenzjoni partikolari fir-rigward tal-koerenza 

u l-proporzjonalità fost id-deċiżjonijiet meħuda fis-sessjonijiet eżekuttivi differenti tal-

Bord. L-istituzzjonijiet Ewropej preżenti għandhom jiggarantixxu, mhux biss li 
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jitqiesu l-impatti ta' azzjoni ta' riżoluzzjoni speċifiċi għall-pajjiżi iżda wkoll li tali 

rikonoxximent ma jipperikolax il-koerenza u l-ġustizzja ġenerali tal-MUR. 

 Il-MUR se jindirizza kwistjonijiet kumplessi li jaffettwaw direttament interess 

pubbliku rilevanti. Huwa assolutament essenzjali li jiġu garantiti leġittimità 

demokratika u obbligu ta' rendikont, b'mod partikolari quddiem il-Parlamemt 

Ewropew, tad-deċiżjonijiet meħuda, prinċipalment f'dak li jirrigward il-proċedura ta' 

għażla (u ta' tneħħija) tad-Direttur Eżekuttiv u tal-Viċi Direttur Eżekuttiv tal-Bord 

Uniku ta' Riżoluzzjoni. Il-ħatra tad-Direttur Eżekuttiv u tal-Viċi Direttur Eżekuttiv tal-

Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni għandha titwettaq bi trasparenza u bl-involviment ċar tal-

Parlament Ewropew. Fil-proċedura ta' għażla miftuħa għandhom jitħarsu sensiela ta' 

prinċipji ċentrali, fosthom il-kompetenza, l-indipendenza u r-rispett tal-prinċipju ta' 

bilanċ bejn is-sessi.

 L-interkonnessjonijiet mill-qrib bejn l-elementi differenti tal-unjoni bankarja jeħtieġu 

li tingħata attenzjoni partikolari fir-rigward tal-perjodu ta' żmien speċifiku tad-dħul 

fis-seħħ tal-istrumenti differenti tagħha. Fir-Regolament attwali, id-dħul fis-seħħ tal-

MUR fl-1 ta' Jannar 2015 jappoġġa bil-qawwa l-antiċipazzjoni ta' elementi kruċjali 

oħrajn tas-sistema ta' riżoluzzjoni, b'mod partikolari l-adozzjoni ta' rikapitalizzazzjoni 

interna.

 Iż-żamma ta' suq uniku tirrikjedi wkoll koerenza totali bejn il-proċeduri ta' 

riżoluzzjoni għal istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea minn SM parteċipanti fl-unjoni 

bankarja u dawk applikabbli għal istituzzjonijiet minn SM mhux parteċipanti. il-

"ġabra unika tar-regoli" tirrikjedi, għaldaqstant, kompatibilità sħiħa bejn id-Direttiva 

dwar Irkupru u Riżoluzzjoni u l-proċeduri inklużi fir-Regolament attwali. Fid-dawl 

tal-fatt li n-negozjati fuq id-Direttiva dwar Irkupru u Riżoluzzjoni bejn il-Kunsill u l-

Parlament Ewropew għadhom għaddejjin, ir-Rapporteur iddeċidiet, minħabba 

raġunijiet metodoloġiċi, li ma temendax, fl-istadju attwali, l-artikoli relatati mad-

Direttiva dwar Irkupru u Riżoluzzjoni li jinsabu fir-Regolament attwali sakemm isir

magħruf l-eżitu ta' tali negozjati.


