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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

21.2.2018 A8-0019/1 

Módosítás  1 

Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankunió – 2017. évi éves jelentés 

2017/2072(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

39 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

39. emlékeztet arra, hogy az Egységes 

Bankszanálási Alapról szóló kormányközi 

megállapodás tartalmát végső soron bele 

kell foglalni az uniós jogi keretbe; 

emlékeztet arra, hogy kulcsfontosságú a 

hiteles és hatékony szanálási 

keretrendszer biztosításához, a bankunión 

belüli rendszerszintű válságok 

kezeléséhez, valamint az államilag 

finanszírozott bankmentőcsomagok 

igénybevételének elkerüléséhez; 

tudomásul veszi a Bizottság javaslatát az 

európai stabilitási mechanizmus Európai 

Valutaalappá történő átalakítására, 

amelyhez tartozna  az Egységes Szanálási 

Alap költségvetési védőhálója is; 

39. emlékeztet arra, hogy az Egységes 

Bankszanálási Alapról szóló kormányközi 

megállapodás tartalmát végső soron bele 

kell foglalni az uniós jogi keretbe; 

elutasítja a bankunión belüli pénzügyi 

védőhálót annak érdekében, hogy ne 

lehessen államilag finanszírozott 

bankmentőcsomagokat alkalmazni; 

tudomásul veszi a Bizottság javaslatát az 

európai stabilitási mechanizmus Európai 

Valutaalappá történő átalakítására, 

amelyhez tartozna  az Egységes Szanálási 

Alap költségvetési védőhálója is; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/2 

Módosítás  2 

Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankunió – 2017. évi éves jelentés 

2017/2072(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

39 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

39. emlékeztet arra, hogy az Egységes 

Bankszanálási Alapról szóló kormányközi 

megállapodás tartalmát végső soron bele 

kell foglalni az uniós jogi keretbe; 

emlékeztet arra, hogy a pénzügyi védőháló 

kulcsfontosságú a hiteles és hatékony 

szanálási keretrendszer biztosításához, a 

bankunión belüli rendszerszintű válságok 

kezeléséhez, valamint az államilag 

finanszírozott bankmentőcsomagok 

igénybevételének elkerüléséhez; 

tudomásul veszi a Bizottság javaslatát az 

európai stabilitási mechanizmus Európai 

Valutaalappá történő átalakítására, 

amelyhez tartozna  az Egységes Szanálási 

Alap költségvetési védőhálója is; 

39. emlékeztet arra, hogy az Egységes 

Bankszanálási Alapról szóló kormányközi 

megállapodás tartalmát végső soron bele 

kell foglalni az uniós jogi keretbe; 

emlékeztet arra, hogy a pénzügyi védőháló 

kulcsfontosságú a hiteles és hatékony 

szanálási keretrendszer biztosításához, a 

bankunión belüli rendszerszintű válságok 

kezeléséhez, valamint az államilag 

finanszírozott bankmentőcsomagok 

igénybevételének elkerüléséhez; elutasítja 

a Bizottság javaslatát az európai stabilitási 

mechanizmus Európai Valutaalappá 

történő átalakítására, amelyhez tartozna  az 

Egységes Szanálási Alap költségvetési 

védőhálója is; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/3 

Módosítás  3 

Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankunió – 2017. évi éves jelentés 

2017/2072(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

47 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

47. megállapítja, hogy jelenleg is 

zajlanak a tárgyalások a javasolt európai 

betétbiztosítási alap létrehozásának 

megfelelő jogalappal kapcsolatban; 

47. megállapítja, hogy jelenleg is 

zajlanak a tárgyalások az európai 

betétbiztosítási rendszer és a javasolt 

európai betétbiztosítási alap létrehozásának 

megfelelő jogalappal kapcsolatban; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/4 

Módosítás  4 

Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankunió – 2017. évi éves jelentés 

2017/2072(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

47 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

47. megállapítja, hogy jelenleg is 

zajlanak a tárgyalások a javasolt európai 

betétbiztosítási alap létrehozásának 

megfelelő jogalappal kapcsolatban; 

47. megállapítja, hogy jelenleg is 

zajlanak a tárgyalások a javasolt európai 

betétbiztosítási alap létrehozásának 

megfelelő jogalappal kapcsolatban; 

megjegyzi, hogy az Európai Unióról szóló 

szerződés 114. cikke nem megfelelő 

jogalap az európai betétbiztosítási 

rendszer elfogadásához; 

Or. en 

 

 


