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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

39. Ifakkar li s-sustanza tal-Ftehim 

Intergovernattiv fir-rigward tal-Fond Uniku 

ta' Riżoluzzjoni (SRF) hija li fl-aħħar mill-

aħħar ikun inkorporat fil-qafas ġuridiku tal-

Unjoni; ifakkar li l-garanzija ta' 

kontinġenza fiskali hija essenzjali sabiex 

jiġu żgurati qafas ta' riżoluzzjoni kredibbli 

u effiċjenti, u l-kapaċità li jiġu ġestiti 

kriżijiet sistemiċi fl-Unjoni Bankarja, kif 

ukoll biex jiġi evitat ir-rikors għal 

rikapitalizzazzjonijiet tal-banek iffinanzjati 

minn fondi pubbliċi; jinnota l-proposta tal-

Kummissjoni biex il-Mekkaniżmu 

Ewropew ta' Stabbiltà jinbidel f'Fond 

Monetarju Ewropew, li jkollu l-funzjoni ta' 

garanzija ta' kontinġenza fiskali għall-Fond 

Uniku ta' Riżoluzzjoni; 

39. Ifakkar li s-sustanza tal-Ftehim 

Intergovernattiv fir-rigward tal-Fond Uniku 

ta' Riżoluzzjoni (SRF) hija li fl-aħħar mill-

aħħar ikun inkorporat fil-qafas ġuridiku tal-

Unjoni; jirrifjuta l-garanzija ta' 

kontinġenza fl-Unjoni Bankarja sabiex jiġi 

evitat ir-rikors għal rikapitalizzazzjonijiet 

tal-banek iffinanzjati minn fondi pubbliċi; 

jinnota l-proposta tal-Kummissjoni biex il-

Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà 

jinbidel f'Fond Monetarju Ewropew, li 

jkollu l-funzjoni ta' garanzija ta' 

kontinġenza fiskali għall-Fond Uniku ta' 

Riżoluzzjoni; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

39. Ifakkar li s-sustanza tal-Ftehim 

Intergovernattiv fir-rigward tal-Fond Uniku 

ta' Riżoluzzjoni (SRF) hija li fl-aħħar mill-

aħħar ikun inkorporat fil-qafas ġuridiku tal-

Unjoni; ifakkar li l-garanzija ta' 

kontinġenza fiskali hija essenzjali sabiex 

jiġu żgurati qafas ta' riżoluzzjoni kredibbli 

u effiċjenti, u l-kapaċità li jiġu ġestiti 

kriżijiet sistemiċi fl-Unjoni Bankarja, kif 

ukoll biex jiġi evitat ir-rikors għal 

rikapitalizzazzjonijiet tal-banek iffinanzjati 

minn fondi pubbliċi; jinnota l-proposta tal-

Kummissjoni biex il-Mekkaniżmu 

Ewropew ta' Stabbiltà jinbidel f'Fond 

Monetarju Ewropew, li jkollu l-funzjoni ta' 

garanzija ta' kontinġenza fiskali għall-Fond 

Uniku ta' Riżoluzzjoni; 

39. Ifakkar li s-sustanza tal-Ftehim 

Intergovernattiv fir-rigward tal-Fond Uniku 

ta' Riżoluzzjoni (SRF) hija li fl-aħħar mill-

aħħar ikun inkorporat fil-qafas ġuridiku tal-

Unjoni; ifakkar li l-garanzija ta' 

kontinġenza fiskali hija essenzjali sabiex 

jiġu żgurati qafas ta' riżoluzzjoni kredibbli 

u effiċjenti, u l-kapaċità li jiġu ġestiti 

kriżijiet sistemiċi fl-Unjoni Bankarja, kif 

ukoll biex jiġi evitat ir-rikors għal 

rikapitalizzazzjonijiet tal-banek iffinanzjati 

minn fondi pubbliċi; jirrifjuta l-proposta 

tal-Kummissjoni biex il-Mekkaniżmu 

Ewropew ta' Stabbiltà jinbidel f'Fond 

Monetarju Ewropew, li jkollu l-funzjoni ta' 

garanzija ta' kontinġenza fiskali għall-Fond 

Uniku ta' Riżoluzzjoni; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

47. Jirrimarka li għad hemm 

diskussjonijiet għaddejjin dwar il-bażi 

ġuridika xierqa għall-istabbiliment tal-

Fond Ewropew ta' Assigurazzjoni tad-

Depożiti; 

47. Jirrimarka li għad hemm 

diskussjonijiet għaddejjin dwar il-bażi 

ġuridika xierqa għall-istabbiliment tal-

Iskema Ewropea ta' Assigurazzjoni tad-

Depożiti (EDIS) kif ukoll tal-Fond 

Ewropew ta' Assigurazzjoni tad-Depożiti; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

47. Jirrimarka li għad hemm 

diskussjonijiet għaddejjin dwar il-bażi 

ġuridika xierqa għall-istabbiliment tal-

Fond Ewropew ta' Assigurazzjoni tad-

Depożiti; 

47. Jirrimarka li għad hemm 

diskussjonijiet għaddejjin dwar il-bażi 

ġuridika xierqa għall-istabbiliment tal-

Fond Ewropew ta' Assigurazzjoni tad-

Depożiti; jinnota li l-Artikolu 114 tat-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea mhuwiex bażi ġuridika xierqa 

għall-adozzjoni tal-Iskema Ewropea ta' 

Assigurazzjoni tad-Depożiti; 

Or. en 

 

 


