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21.2.2018 A8-0019/5 

Pozměňovací návrh  5 

Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2017 

2017/2072(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. konstatuje, že stávající systém 

dohledu se soustředí na úvěrové riziko a 

naprosto se nevěnuje expozici vůči 

rizikovým obchodním aktivitám a právním 

rizikům, která mohou mít dopad na 

udržitelnost finančních institucí; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/6 

Pozměňovací návrh  6 

Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2017 

2017/2072(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. připomíná, že každé další opatření 

navržené ECB, čistě technokratickou 

institucí, by mělo respektovat zásadu 

odpovědnosti a demokratické 

transparentnosti; 

Or. en 



 

AM\1146442CS.docx  PE616.046v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

21.2.2018 A8-0019/7 

Pozměňovací návrh  7 

Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2017 

2017/2072(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. požaduje zrušení směrnice o 

ozdravných postupech a řešení krize bank, 

která se již ukázala jako neúčinná a 

nebezpečná nejen pro investory, pro 

držitele dluhopisů a pro vkladatele, ale i 

pro stabilitu samotného finančního 

systému; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/8 

Pozměňovací návrh  8 

Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2017 

2017/2072(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 32 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 32a. nesouhlasí se začleněním nástroje 

pro uložení moratoria před zahájením 

řešení krize bank; rozhodně kritizuje 

návrh ECB ze dne 8. listopadu 2017 

obsažený v sekci „Opinion of the ECB of 

8 November 2017 on revisions to the 

Union crisis management framework“ 

(CON/2017/47); domnívá se, že 

zablokování účtů pod 100 000 eur by mělo 

zničující účinek, pokud jde o důvěru v 

bankovní systém a o ochranu vkladatelů a 

jejich práv tak, jak jsou zakotvena v řadě 

vnitrostátních ústav; 

Or. en 

 

 


