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Amendamentul 8
Dimitar Stoyanov

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Planificarea rezoluției este una dintre 
condițiile esențiale ale unei rezoluții 
eficiente. Autoritățile ar trebui să dețină 
toate informațiile necesare pentru a 
planifica modul în care funcțiile esențiale 
ale unei instituții sau ale unui grup 
transnațional pot fi izolate de restul 
activităților și transferate, pentru a se 
asigura menținerea și continuitatea 
funcțiilor esențiale. Cerința de a întocmi un 
plan de rezoluție ar trebui, totuși, să fie 
simplificată pentru a reflecta importanța 
sistemică a instituției sau a grupului.

(18) Planificarea rezoluției este una dintre 
condițiile esențiale ale unei rezoluții 
eficiente. Autoritățile ar trebui să dețină 
toate informațiile necesare pentru a 
planifica modul în care funcțiile esențiale 
ale unei instituții sau ale unui grup 
transnațional pot fi izolate de restul 
activităților și transferate, pentru a se 
asigura menținerea și continuitatea 
funcțiilor esențiale. Cerința de a întocmi un 
plan de rezoluție ar trebui, totuși, să fie 
proporțională cu importanța sistemică a 
instituției sau a grupului.

Or. bg

Amendamentul 9
Dimitar Stoyanov

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că instituțiile 
își actualizeze planurile de redresare cel 
puțin o dată pe an sau după orice 
modificare a structurii lor organizaționale 
sau juridice, a activității economice sau a 
situației lor financiare care ar putea avea un 
efect major asupra planurilor lor de 
redresare sau ar putea necesită modificarea 
acestora. Autoritățile competente pot 
solicita instituțiilor să își actualizeze 
planurile de redresare mai frecvent.

(2) Statele membre se asigură că instituțiile 
își actualizeze planurile de redresare cel 
puțin o dată pe an sau după orice 
modificare a structurii lor organizaționale 
sau juridice, a activității economice sau a 
situației lor financiare care ar putea avea un 
efect major asupra planurilor lor de 
redresare sau ar putea necesită modificarea 
acestora. Autoritățile competente pot 
solicita instituțiilor să își actualizeze 
planurile de redresare mai frecvent dacă 
acest lucru este necesar pentru stabilitatea 



PE504.339v01-00 4/5 AM\926391RO.doc

RO

piețelor financiare.

Or. bg

Justificare

Trebuie evitată situația în care autoritățile competente ar obliga instituțiile de credit și 
întreprinderile de investiții să își actualizeze prea frecvent planurile de redresare, cu excepția 
cazului în care această actualizare joacă un rol esențial pentru stabilitatea generală a 
piețelor financiare, astfel încât instituțiile și întreprinderile să nu fie împovărate de proceduri 
birocratice inutile.

Amendamentul 10
Dimitar Stoyanov

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea de rezoluție se asigură că 
documentele care atestă existența 
instrumentelor menționate la alineatul (4) 
sunt trimise acționarilor și creditorilor 
cunoscuți ai instituției aflate în rezoluție.

(5) Autoritatea de rezoluție se asigură că 
documentele care atestă existența 
instrumentelor menționate la alineatul (4) 
sunt trimise în timp util acționarilor și 
creditorilor cunoscuți ai instituției aflate în 
rezoluție.

Or. bg

Justificare

Obiectivul acestui amendament este de a sublinia necesitatea informării la timp a 
acționarilor și creditorilor cu privire la existența instrumentelor în temeiul cărora este 
întreprinsă acțiunea de rezoluție.

Amendamentul 11
Dimitar Stoyanov

Propunere de directivă
Articolul 78 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) decizia autorității de rezoluție trebuie 
să aibă imediat titlu executoriu și să nu 

eliminat
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poată face obiectul unui ordin de 
suspendare emis de către o instanță;

Or. bg

Justificare

În cazul controlului jurisdicțional al unei decizii privind aplicarea unei măsuri de rezoluție, 
nu se justifică limitarea dreptului instanței de a suspenda măsura de rezoluție în cazul în care 
sunt depistate încălcări ale normelor.


