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10.6.2020 A9-0113/1

Emenda 1
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Rapport A9-0113/2020
Jonás Fernández
Emenda tar-Regolamenti (UE) Nru 575/2013 u (UE) 2019/876 fir-rigward tal-aġġustamenti 
b'rispons għall-pandemija tal-COVID-19
(COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD)) 

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 0 (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(0) fl-Artikolu 2, 
jiddaħħlu l-paragrafi li ġejjin:
"1a. Mingħajr preġudizzju għas-setgħat 
u l-proċeduri stabbiliti fid-
Direttiva 2013/36/UE, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jissospendu b'mod 
temporanju r-rimunerazzjonijiet varjabbli, 
il-benefiċċji diskrezzjonali tal-pensjoni, l-
operazzjonijiet ta' riakkwist tal-ishma u d-
distribuzzjonijiet jew il-pagamenti tal-
imgħax mill-istituzzjonijiet ta' kreditu 
kollha lill-azzjonisti, membri jew detenturi 
ta' strumenti ta' Grad 1 Addizzjonali fejn 
is-sospensjoni ma tikkostitwix avveniment 
ta' inadempjenza tal-istituzzjoni. Is-
sospensjoni temporanja għandha tiskadi 
fil-1 ta' Jannar 2022 dment li l-
Kummissjoni ma tiddeterminax, permezz 
ta' att ta' implimentazzjoni, li d-disturb 
ekonomiku serju kkawżat mill-kriżi 
COVID-19 jirrikjedi estensjoni 
addizzjonali tas-sospensjoni temporanja bi 
12-il xahar.
1b. Jekk il-kapital ta' Grad 1 ta' 
Ekwità Komuni ma jitnaqqasx għal livell 
fejn ir-rekwiżit ta' bafer kombinat ma 
jibqax issodisfat u jekk l-awtoritajiet 
kompetenti jistennew li r-rekwiżit ta' bafer 
kombinat ikompli jiġi ssodisfat sal-
1 ta' Jannar 2022, ma għandux ikun 
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soġġett għas-sospensjonijiet imsemmija 
fil-paragrafu 1a.
1c. Qabel ma tadotta l-att ta' 
implimentazzjoni msemmi fil-
paragrafu 1a, il-Kummissjoni għandha 
titlob opinjoni maħruġa mill-Bord 
Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku. Il-
Kummissjoni għandha tinforma lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill qabel 
ma tadotta l-att ta' implimentazzjoni 
msemmi fil-paragrafu 1a.
1d. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jeżiġu li l-istituzzjonijiet ta' 
kreditu soġġetti għall-miżuri ta' 
sospensjoni msemmija fil-paragrafu 1a ta' 
dan l-Artikolu jippreżentaw pjan ta' 
azzjoni fi żmien tliet xhur li jispeċifika l-
miżuri u l-iskattaturi interni biex tiġi 
stabbilita mill-ġdid is-sodezza ta' 
istituzzjoni f'konformità mal-Artikolu 104 
tad-Direttiva 2013/36/UE. Il-pjan ta' 
azzjoni għandu jipprovdi wkoll pjan 
direzzjonali u strateġija biex jerġa' jkun 
hemm konformità mar-rekwiżiti 
superviżorji skont id-Direttiva 2013/36/UE 
u dan ir-Regolament u jistabbilixxi 
skadenza għall-implimentazzjoni tiegħu. 
L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jeżaminaw u japprovaw tali pjanijiet ta' 
azzjoni.
1e. Is-setgħa li jiġi adottat att ta' 
implimentazzjoni msemmi fil-
paragrafu 1a ta' dan l-Artikolu tingħata 
lill-Kummissjoni li taġixxi f'konformità 
mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 464(2)."

Or. en
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10.6.2020 A9-0113/2

Emenda 2
Sven Giegold
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Rapport A9-0113/2020
Jonás Fernández
Emenda tar-Regolamenti (UE) Nru 575/2013 u (UE) 2019/876 fir-rigward tal-aġġustamenti 
b'rispons għall-pandemija tal-COVID-19
(COM(2020)0310)

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt ha (ġdid)
Regolament (UE) Nru 575/2013
Artikolu 473a – paragrafu 9a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) jiddaħħal il-paragrafu li ġej: 
"9a. Il-Kummissjoni, fi żmien 24 xahar 
wara l-adozzjoni ta' dan ir-Regolament, 
għandha toħroġ rapport li jivvaluta b'mod 
komprensiv id-dispożizzjonijiet ta' dan l-
Artikolu u tressaq, kif xieraq, proposti 
leġiżlattivi sabiex tistabbilixxi qafas 
trasparenti u kontroċikliku għar-
rikonoxximent ta' telf ta' kreditu 
mistenni." 

Or. en


