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Emenda 8
Dimitar Stoyanov

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-ippjanar tar-riżoluzzjoni huwa 
komponent essenzjali ta' riżoluzzjoni 
effettiva. L-awtoritajiet għandu jkollhom l-
informazzjoni kollha meħtieġa sabiex 
jippjanaw kif il-funzjonijiet essenzjali ta' 
istituzzjoni jew ta' grupp transfruntier 
jistgħu jiġu iżolati mill-bqija tan-negozju u 
ttrasferiti sabiex jiġu żgurati l-
preżervazzjoni u l-kontinwazzjoni ta' 
funzjonijiet essenzjali. Ir-rekwiżit li jitħejja 
pjan ta' riżoluzzjoni għandu madankollu
jiġi ssimplifikat u jirrifletti l-importanza
sistemika tal-istituzzjoni jew il-grupp.

(18) L-ippjanar tar-riżoluzzjoni huwa 
komponent essenzjali ta' riżoluzzjoni 
effettiva. L-awtoritajiet għandu jkollhom l-
informazzjoni kollha meħtieġa sabiex 
jippjanaw kif il-funzjonijiet essenzjali ta' 
istituzzjoni jew ta' grupp transfruntier 
jistgħu jiġu iżolati mill-bqija tan-negozju u 
ttrasferiti sabiex jiġu żgurati l-
preżervazzjoni u l-kontinwazzjoni ta' 
funzjonijiet essenzjali. Ir-rekwiżit li jitħejja 
pjan ta' riżoluzzjoni għandu madankollu
jkun proporzjonat għall-importanza
sistemika tal-istituzzjoni jew il-grupp.

Or. bg

Emenda 9
Dimitar Stoyanov

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
istituzzjonijiet jaġġornaw il-pjanijiet ta' 
rkupru tagħhom tal-anqas darba fis-sena 
jew wara bidla fl-istruttura legali jew 
organizzazzjonali tal-istituzzjoni, in-
negozju jew is-sitwazzjoni finanzjarja 
tagħha, li jista' jkollha effett materjali fuq 
il-pjan ta' rkupru jew teħtieġ bidla fih. L-
awtoritajiet kompetenti jistgħu jirrikjedu li 
l-istituzzjonijiet jaġġornaw il-pjanijiet ta' 
rkupru tagħhom aktar ta' spiss.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
istituzzjonijiet jaġġornaw il-pjanijiet ta' 
rkupru tagħhom tal-anqas darba fis-sena 
jew wara bidla fl-istruttura legali jew 
organizzazzjonali tal-istituzzjoni, in-
negozju jew is-sitwazzjoni finanzjarja 
tagħha, li jista' jkollha effett materjali fuq 
il-pjan ta' rkupru jew teħtieġ bidla fih. L-
awtoritajiet kompetenti jistgħu jirrikjedu li 
l-istituzzjonijiet jaġġornaw il-pjanijiet ta' 
rkupru tagħhom aktar ta' spiss f'każ li dan 
ikun neċessarju għall-istabbiltà tas-swieq 
finanzjarji.
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Or. bg

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun evitat ir-riskju li l-awtoritajiet kompetenti jirrikjedu lill-istituzzjonijiet ta' 
kreditu u lid-ditti ta' investiment jaġġornaw il-pjanijiet ta' rkupru tagħhom spiss wisq – għajr 
fil-każ li l-aġġornament huwa essenzjali għall-istabbiltà ġenerali tas-swieq finanzjarji – bil-
għan li l-istituzzjonijiet u d-ditti ma jitgħabbewx bla bżonn b'burokrazija żejda.

Emenda 10
Dimitar Stoyanov

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-awtorità tar-riżoluzzjoni għandha 
tiżgura li d-dokumenti li jagħtu prova tal-
istrumenti msemmija fil-paragrafu 4 
jitbagħtu lill-azzjonisti u l-kredituri 
magħrufa tal-istituzzjoni taħt riżoluzzjoni.

5. L-awtorità tar-riżoluzzjoni għandha 
tiżgura li d-dokumenti li jagħtu prova tal-
istrumenti msemmija fil-paragrafu 4 
jintbagħtu fi żmien utli lill-azzjonisti u l-
kredituri magħrufa tal-istituzzjoni taħt 
riżoluzzjoni.

Or. bg

Ġustifikazzjoni

Emenda intiża li tirfed il-bżonn li l-azzjonisti u l-kredituri jiġu informati dwar il-provi tal-
istrument li permezz tiegħu l-azzjoni ta' riżoluzzjoni tkun ittieħdet.

Emenda 11
Dimitar Stoyanov

Proposta għal direttiva
Artikolu 78 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-deċiżjoni tal-awtorità tar-
riżoluzzjoni għandha tkun infurzabbli 
minnufih u ma għandhiex tkun soġġetta 
għal ordni ta' sospensjoni maħruġa minn 
qorti;

imħassar
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Or. bg

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta' analiżi ġudizzjarja ta' deċiżjoni ta' azzjoni ta' riżoluzzjoni, mhuwiex opportun li jiġi 
limitat id-dritt ta' qorti li tissospendi l-azzjoni ta' riżoluzzjoni jekk jinstab ksur tar-regoli.


