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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

21.2.2018 A8-0019/5 

Módosítás  5 

Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankunió – 2017. évi éves jelentés 

2017/2072(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  2a. megjegyzi, hogy a jelenlegi 

felülvizsgálati rendszer a hitelkockázatra 

összpontosít, és teljes mértékben 

figyelmen kívül hagyja a kockázatos 

kereskedelmi tevékenységeknek és a 

pénzügyi intézetek fenntarthatóságát 

esetlegesen befolyásoló jogi 

kockázatoknak való kitettséget; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/6 

Módosítás  6 

Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankunió – 2017. évi éves jelentés 

2017/2072(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  5a. emlékeztet arra, hogy az EKB – 

amely tisztán technokrata intézmény –

minden egyes további intézkedési 

javaslatának tiszteletben kell tartania az 

elszámoltathatóság és a demokratikus 

átláthatóság elveit; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/7 

Módosítás  7 

Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankunió – 2017. évi éves jelentés 

2017/2072(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  6a. kéri a bankok helyreállításáról és 

szanálásáról szóló irányelv visszavonását, 

amely hatástalannak és veszélyesnek 

bizonyult a befektetők, a 

kötvénytulajdonosok és a 

megtakarításokkal rendelkezők számára, 

valamint a pénzügyi rendszer 

stabilitásának egészére nézve; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/8 

Módosítás  8 

Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankunió – 2017. évi éves jelentés 

2017/2072(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

32 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  32a. ellenzi a szanálást megelőző 

moratóriummal kapcsolatos eszköz 

beillesztését a bankok helyreállításáról és 

szanálásáról szóló irányelvbe; 

határozottan bírálja az EKB 2017. 

november 8-i javaslatát, amelyet az EKB 

uniós válságkezelési keret 

felülvizsgálatáról szóló, 2017. november 

8-i véleményének (CON/2017/47) 5. 

szakasza tartalmaz; úgy véli, hogy a 100 

000 EUR alatti számlák zárolása pusztító 

következményekkel járna a 

bankrendszerbe vetett bizalmat, valamint 

a megtakarításokkal rendelkezők és jogaik 

számos nemzeti alkotmányban rögzített  

védelmét illetően; 

Or. en 

 

 


