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Kriżi ta' l-Equitable Life Assurance Society   
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2007 ibbażata fuq ir-
rapport tal-Kumitat għall-Inkjesta fuq il-kriżi ta' l-Equitable Life Assurance Society  

Il-Parlament Ewropew,

- wara li kkunsidra l-Artikolu 193 tat-Trattat KE,

- wara li kkunsidra d-Deċiżjoni 95/167/KE, Euratom, ECSC tal-Parlament Ewropew, il-
Kunsill u l-Kummissjoni tad-19 ta' April 1995 dwar id-dispożizzjonijiet dettaljati li 
jirregolaw l-eżerċittar tad-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew1,

- wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tiegħu 2006/469/KE tat-18 ta' Jannar 2006 fuq it-twaqqif 
ta' Kumitat għall-Inkjesta fuq il-kriżi ta' l-Equitable Life Assurance Society2,

- wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu ta' l-4 ta' Lulju 2006 dwar il-kriżi ta' l-Equitable 
Life Assurance Society3,

- wara li kkunsidra l-estensjoni tal-mandat tal-Kumitat ta' Inkjesta għal tliet xhur kif 
approvata fir-Riżoluzzjoni tiegħu ta' l-4 ta' Lulju 2006, u ż-żieda fl-estensjoni mogħtija 
fit-18 ta' Jannar 2007,

- wara li kkunsidra r-rapport finali tal-Kumitat għall-Inkjesta fuq il-kriżi ta' l-Equitable 
Life Assurance Society (A6-0203/2007),

- wara li kkunsidra l-Artikolu 176 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-Artikolu 193 tat-Trattat KE jistipula bażi legali biex il-Parlament iwaqqaf Kumitat 
għall-Inkjesta temporanju biex jinvestiga l-kontravvenzjonijiet allegati jew l-
amministrazzjoni ħażina fl-implimentazzjoni tal-liġi Komunitarja;  billi dan 
jirrappreżenta element importanti tas-setgħat ta' sorveljanza tal-Parlament,

B. billi l-mandat tal-Kumitat għall-Inkjesta stabbilit skond id-Deċiżjoni 2006/469/KE kien 
biex: (1) jinvestiga l-kontravenzjonijiet allegati jew l-amministrazzjoni ħażina fl-
applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 92/96/KEE ta' l-10 ta' Novembru 1992 dwar il-
koordinazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi relatati 
ma' l-assikurazzjoni diretta tal-ħajja u d-Direttivi li jemendaw 79/267/KEE u 90/619/KEE 
(it-tielet Direttiva dwar l-assikurazzjoni tal-ħajja)4, li issa ġiet ikkodifikata bid-Direttiva 
2002/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Novembru 2002 dwar l-
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assikurazzjoni tal-ħajja5, mill-awtoritajiet kompetenti tar-Renju Unit għal dak li għandu 
x'jaqsam ma' l-Equitable Life, b'mod partikolari fir-rigward tar-reġim regolatorju u l-
monitoraġġ tas-saħħa finanzjarja ta' l-intrapriżi ta' l-assikurazzjoni, inklużi l-istat tas-
solvenza tagħhom, it-twaqqif ta' provvisti tekniċi adegwati u l-kopertura ta' dawn il-
provvisti b'assi korrispondenti; (2) jevalwa jekk il-Kummissjoni qdietx dmirha kif xieraq 
li tikkontrolla b'mod korrett u fil-ħin it-traspożizzjoni tal-liġi Komunitarja u li tidentifika 
jekk in-nuqqasijiet sistematiċi kkontribwewx għas-sitwazzjoni li nħolqot; (3) jevalwa l-
allegazzjonijiet li jsostnu li r-regolaturi tar-Renju Unit tul numru ta' snin, u ta' l-inqas 
mill-1989, fallew b'mod konsistenti li jipproteġu d-detenturi tal-polza permezz ta' 
viġilanza mill-qrib tal-kontabilità u tal-prattiki tal-provvisti u tas-sitwazzjoni finanzjarja 
ta' l-Equitable Life; (4) jevalwa l-istat tat-talbiet minn ċittadini Ewropej mhux mir-Renju 
Unit u l-adegwatezza tar-rimedji disponibbli fil-leġiżlazzjoni tar-Renju Unit u/jew ta' l-
UE għad-detenturi tal-polza minn Stati Membri oħra; u (5) jagħmel kwalunkwe proposti 
li jqis neċessarji f'dan ir-rigward,

C. billi l-Kumitat għall-Inkjesta beda l-ħidma tiegħu fit-2 ta' Frar 2006 u adotta r-rapport 
finali tiegħu fit-8 ta' Mejju 2007;  billi l-Kumitat għall-Inkjesta ltaqa' 19-il darba, żamm 
11-il seduta pubblika tas-smigħ, organizza 2 laqgħat ta' ħidma u bagħat 2 delegazzjonijiet 
uffiċjali f'Dublin u f'Londra; billi sema' l-evidenza minn fomm 46 xhud, analizza 157 
biċċa evidenza li minnhom 92 ixxandru fuq il-websajt tal-Kumitat għall-Inkjesta, għal 
total ta' eluf ta' paġni;  billi kkummissjona wkoll 3 studji esterni,

D. billi, fuq il-bażi ta' l-evidenza u l-azzjonijiet imsemmija hawn fuq, il-Kumitat għall-
Inkjesta approva rapport finali li fih joħroġ il-kontenut ta' l-investigazzjoni, il-
konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu,

1. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iwettaq il-miżuri neċessarji biex 
jippubblika r-rapport finali tal-Kumitat għall-Inkjesta, skond ir-Regola 176(10) tar-Regoli 
ta' Proċedura tal-Parlament u skond l-Artikolu 4(2) tad-Deċiżjoni 95/167/KE, Euratom, 
ECSC;

2. Jistieden lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw li jieħdu azzjoni 
fuq il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet ta' l-inkjesta, skond l-obbligi li joħorġu 
mid-Deċiżjoni 95/167/KE, Euratom, ECSC u l-Artikolu 10 tat-Trattat;

3. Jitlob lill-gvern tar-Renju Unit u lill-korpi regolatorji u dawk tal-viġilanza tar-RU biex 
jiżguraw li jieħdu azzjoni fuq il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet li jirriżultaw 
mill-inkjesta skond l-obbligi li joħorġu mill-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni 95/167/KE, 
Euratom, ECSC  kif ukoll mid-dmirijiet ġenerali ta' l-Istati Membri kif definiti fit-
Trattati;

4. Jirrikjedi li l-Kummissjoni tiżgura li tittieħed azzjoni immedjata fuq il-konklużjonijiet u 
r-rakkomandazzjonijiet u biex tagħti rapport lill-kumitati kompetenti tal-Parlament;

5. Jistieden lill-President tiegħu biex jagħti istruzzjonijiet lill-Kumitat għall-Affarijiet 
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Ekonomiċi u Monetarji, lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Protezzjoni tal-Konsumatur, lill-
Kumitat għall-Affarijiet Legali, lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali u lill-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet biex jikkontrollaw l-implimentazzjoni tal-konklużjonijiet u r-
rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat għall-Inkjesta, l-aktar dawk li jaqgħu taħt ir-
responsabbiltà tal-Kummissjoni fuq kwistjonijiet ta' traspożizzjoni u kumpens fil-kuntest 
tas-suq intern u, jekk xieraq, li jirrappurtaw dwarhom skond l-Artikolu 176(11) tar-
Regoli ta' Proċedura tiegħu;

6. Jistieden lill-Konferenza tal-Presidenti u l-grupp ta' ħidma fuq ir-riforma parlamentari 
mwaqqaf fi Frar 2007 biex iwettqu r-rakkomandazzjonijiet li jinsabu fir-rapport tal-
Kumitat għall-Inkjesta rigward koperazzjoni aktar mill-qrib mal-parlamenti nazzjonali u 
titjib fis-sorveljanza tal-Parlament dwar kwistjonijiet ta' implimentazzjoni, kif ukoll dwar 
ir-riforma futura tal-kumitati għall-inkjesta, sabiex jaħdmu aħjar u b'mod aktar effettiv;

7. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-rakkomandazzjoni u r-
rapport finali tal-Kumitat għall-Inkjesta lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, u lill-gvernijiet u l-
parlamenti ta' l-Istati Membri.


