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PR_COD_1amOther 

 

Tifsira tas-simboli użati 

 * Proċedura ta' konsultazzjoni  

 *** Proċedura ta' approvazzjoni 

 ***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari) 

 ***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari) 

 ***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari) 

 

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.) 

 

 

 

 

Emendi għal abbozz ta' att 

 

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni 
 

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-

xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-

żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-

kolonna tal-lemin. 

 

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-

test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 

eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 

wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-

dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att.  

 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat 

 

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. 

Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 

ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 

tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit.  

Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-

servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat. 
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda l-

Artikolu 22 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali 

Ewropew 

(10850/2017 – ECB/2017/18 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD)) 

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni mill-Bank Ċentrali Ewropew preżentata lill-

Parlament u lill-Kunsill (10850/2017 – ECB/2017/18)1, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 129(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea, skont liema artikolu l-abbozz ta' att ġie preżentat lill-Parlament (C8-

0228/2017), 

– wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali 

Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikolu 40.1 tiegħu, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni Ewropea2, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) u (15) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra d-deliberazzjonijiet konġunti tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 

Monetarji u l-Kumitat għall-Affarijiet Legali skont l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' 

Proċedura, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-

Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0000/2018), 

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt; 

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-

Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Bank Ċentrali Ewropew u lill-parlamenti nazzjonali. 

                                                 
1  ĠU C 212, 1.7.2017, p. 14. 
2  ĠU C 340, 11.10.2017, p. 1.  
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Emenda  1 

Abbozz ta' deċiżjoni 

Premessa 5 

 

Abbozz tal-Bank Ċentrali Ewropew Emenda 

(5) Fid-29 ta' Marzu 2017, ir-Renju Unit 

tal-Gran Brettanja u l-Irlanda ta' Fuq 

innotifika lill-Kunsill Ewropew bl-

Intenzjoni tiegħu li joħroġ mill-Unjoni 

Ewropea. Il-ħruġ tar-Renju Unit ser 

iwassal għal bidla fundamentali fil-mod kif 

ċerti attivitajiet ta' kklerjar ddenominati 

f'euro li huma sistemikament importanti 

huma rregolati, issorveljati u miżmuma 

taħt superviżjoni, biex b'hekk tiġi affetwata 

b'mod avvers l-abbiltà tal-Eurosistema li 

timmonitorja u tiġġestixxi r-riskji għat-

tħaddim mingħajr xkiel ta' sistemi ta' ħlas, 

u l-implimentazzjoni tal-politika monetarja 

tal-Eurosistema.  

(5) Fid-29 ta' Marzu 2017, ir-Renju Unit 

tal-Gran Brettanja u l-Irlanda ta' Fuq 

innotifika lill-Kunsill Ewropew bl-

Intenzjoni tiegħu li joħroġ mill-Unjoni 

Ewropea. Il-ħruġ tar-Renju Unit ser 

iwassal għal bidla fundamentali fil-mod kif 

ċerti attivitajiet ta' kklerjar iddenominati 

f'euro li huma sistemikament importanti u 

li għandhom implikazzjonijiet fuq it-

tmexxija tal-politika monetarja huma 

rregolati, issorveljati u miżmuma taħt 

superviżjoni, biex b'hekk tiġi affetwata 

b'mod avvers l-abbiltà tal-Eurosistema li 

timmonitorja u tiġġestixxi r-riskji għat-

tħaddim mingħajr xkiel ta' sistemi ta' ħlas, 

u l-implimentazzjoni tal-politika monetarja 

tal-Eurosistema. 

Or. en 

 

Emenda  2 

Abbozz ta' deċiżjoni 

Premessa 8 

 

Abbozz tal-Bank Ċentrali Ewropew Emenda 

(8) L-Artikolu 22 tal-Istatut tas-SEBĊ 

huwa parti mill-Kapitolu IV "Funzjonijiet 

u operazzjonijiet monetarji tas-SEBĊ". Il-

kompiti mogħtijin minnu għandhom 

għalhekk jintużaw biss għall-finijiet tal-

politika monetarja. 

(8) L-Artikolu 22 tal-Istatut tas-SEBĊ 

huwa parti mill-Kapitolu IV "Funzjonijiet 

u operazzjonijiet monetarji tas-SEBĊ". Il-

kompiti mogħtijin minnu għandhom 

għalhekk jintużaw biss għall-finijiet tal-

politika monetarja. Dawk il-kompiti 

għandhom ikunu limitati għal oqsma ta' 

relevanza għat-twettiq tal-politika 

monetarja, inklużi, iżda mhux biss, ir-

rekwiżiti ta' likwidità, saldu, kollateral, 

interoperabbiltà u marġini kif ukoll 

rekwiżiti li jippermettu li tinkiseb ħarsa 

ġenerali tal-attivitajiet tas-sistema tal-
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ikklerjar, bħal rekwiżiti ta' rappurtar jew 

rekwiżiti imposti fuq is-sistema tal-

ikklerjar biex ikun hemm kooperazzjoni 

mal-BĊE u mal-banek ċentrali nazzjonali 

fil-valutazzjoni tagħhom dwar ir-

reżiljenza tas-sistema għal kundizzjonijiet 

tas-suq ħżiena. Dawn jistgħu jinkludu 

wkoll kwalunkwe rekwiżit meħtieġ biex 

jiġu indirizzati sitwazzjonijiet fejn sistema 

ta' kklerjar għal strumenti finanzjarji 

toħloq riskju imminenti ta' dannu 

sostanzjali għal istituzzjonijiet finanzjarji 

tal-Unjoni, għal swieq kritiċi tal-Unjoni, 

jew għas-sistema finanzjarja inġenerali 

tal-Unjoni, inklużi rekwiżiti imposti 

abbażi ta' miżuri proviżorji relatati ma' 

riskji sistemiċi ta' likwidità, bl-għan 

partikolari li tiġi garantita t-trażmissjoni 

tal-politika monetarja u l-funzjonament 

bla xkiel tas-sistemi ta' pagament. 

Or. en 

 

Emenda  3 

Abbozz ta' deċiżjoni 

Premessa 8a (ġdida) 

 

Abbozz tal-Bank Ċentrali Ewropew Emenda 

 (8a) Is-setgħat il-ġodda tal-BĊE rigward 

is-sistemi tal-ikklerjar għal strumenti 

finanzjarji skont l-Artikolu 22 tal-Istatut 

tas-SEBĊ se jiġu eżerċitati flimkien mas-

setgħat ta' aġenziji, korpi u istituzzjonijiet 

oħrajn tal-Unjoni abbażi tad-

dispożizzjonijiet relatati mal-istabbiliment 

jew il-funzjonament tas-suq intern previsti 

fil-Parti III tat-TFUE, inklużi dawk li 

jinsabu f'atti adottati mill-Kummissjoni 

jew mill-Kunsill skont is-setgħat mogħtija 

lilhom. Għalhekk, sabiex jiġi żgurat li s-

setgħat rispettivi ta' kull entità jkunu 

rispettati u jiġi evitat li jkun hemm 

inkonsistenzi u regoli konfliġġenti bejn id-

deċiżjonijiet meħuda minn istituzzjonijiet 

u aġenziji differenti tal-Unjoni, is-setgħat 
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mogħtija skont l-Artikolu 22 tal-Istatut 

tas-SEBĊ għandhom jiġu eżerċitati biss 

b'mod li jirrispetta bis-sħiħ il-qafas 

ġenerali għas-suq intern stabbilit mill-

koleġiżlaturi u l-istituzzjonijiet rilevanti 

tal-Unjoni. 

Or. en 

 

Emenda  4 

Abbozz ta' deċiżjoni 

Artikolu 1 

 Dwar l-istatuti tas-sistema Ewropea ta' banek ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew 

Artikolu 22 

 

Abbozz tal-Bank Ċentrali Ewropew Emenda 

Artikolu 22 Artikolu 22 

Sistemi tal-ikklerjar u sistemi ta' ħlas Sistemi tal-ikklerjar u sistemi ta' ħlas 

Il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali 

jistgħu jipprovdu faċilitajiet, u l-BĊE jista' 

jagħmel regolamenti, biex jiżgura sistemi 

tal-ikklerjar u tal-ħlas effiċjenti u sodi, u 

sistemi tal-ikklerjar għal strumenti 

finanzjarji, fi ħdan l-Unjoni u ma' pajjiżi 

oħrajn.' 

Il-BĊE u l-banek centrali nazzjonali 

jistgħu jipprovdu faċilitajiet, u l-BĊE jista' 

jagħmel regolamenti, sabiex jiżgura li s-

sistemi tal-ikklerjar u tal-ħlaseffiċjenti u 

sodi fi ħdan l-Unjoni u ma' pajjizi oħrajn.  

 Sabiex jintlaħqu l-objettivi tas-SEBĊ u 

jitwettqu l-kompiti rilevanti, il-BĊE jista' 

jagħmel regolamenti rigward is-sistemi 

tal-ikklerjar għal strumenti finanzjarji fi 

ħdan l-Unjoni u ma' pajjiżi terzi, bil-

kundizzjoni li dan jagħmlu b'rispett sħiħ 

kemm tal-atti leġiżlattivi adottati mill-

Parlament Ewropew u mill-Kunsill f'dan 

il-qasam kif ukoll tal-miżuri adottati skont 

tali atti. 

Or. en 
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NOTA SPJEGATTIVA 

 

Fil-Każ T 496/11 tal-2015, ir-Renju Unit vs il-BĊE, il-Qorti Ewropea ddeċidiet li l-

formulazzjoni tal-Artikolu 22 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-Bank 

Ċentrali Ewropew, li ta lill-BĊE setgħat regolatorji fuq is-sistemi tal-ikklerjar u ta' ħlas, 

m'għandhiex tiġi interpretata bħala l-għoti ta' setgħat regolatorji lill-BĊE fuq s-CCPs.  

 

L-emenda proposta fit-22 ta' Ġunju 2017 mill-BĊE għandha l-għan li timmodifika l-Istatut 

sabiex is-sistemi tal-ikklerjar għal strumenti finanzjarji, fi kliem ieħor, is-CCPs, jiddaħħlu fil-

kamp ta' applikazzjoni tas-setgħat regolatorji mogħtija permezz tal-Artikolu 22 tal-Istatut.   

 

Dan jippermetti lill-Eurosistema tieħu f'idejha s-setgħat li se jiġu mogħtija lilha bħala bank 

ċentrali għall-ħruġ tal-euro, skont il-proposta tal-Kummissjoni li temenda l-EMIR fir-rigward 

tas-sorveljanza tas-CCPs, maħruġa fit-13 ta' Ġunju 2017.   

 

Ir-rapporteurs jilqgħu l-bidla proposta fl-istatut. Huma jqisu li dan ikun pass importanti lejn il-

ħolqien ta' sistema effettiva għas-superviżjoni tas-CCPs fl-Unjoni, li tkun tinkludi rwol xieraq 

għall-banek ċentrali għall-ħruġ tal-muniti kklerjati mis-CCPs rispettivi.  

 

Ir-rapporteurs madankollu huma konxji mill-ħtieġa li jitħares it-tqassim attwali tal-

kompetenzi skont it-Trattat attwali dwar il-Funzjonament tal-Unjoni, fejn istituzzjonijiet, 

aġenziji u korpi oħra tal-Unjoni għandhom is-setgħa li jistabbilixxu l-qafas ġenerali relatat 

mas-CCPs. Is-setgħat il-ġodda tal-BĊE skont l-Artikolu 22 emendat tal-Istatut tiegħu se 

jinteraġixxu ma' dawk ta' istituzzjonijiet oħra. Għalhekk, jeħtieġ li jiġi stabbilit prinċipju ċar 

ta' rispett tal-qafas legali stabbilit minn istituzzjonijiet oħra tal-UE, b'mod partikolari mill-

koleġiżlaturi, permezz tal-atti adottati mill-BĊE skont l-Artikolu 22 emendat tal-Istatut 

tiegħu. 

 

Għal raġunijiet ta' ċertezza legali u ċarezza ta' interpretazzjoni, ir-rapporteurs iqisu wkoll li 

huwa meħtieġ li fil-premessi tal-att emendatorju tiġi inkluża lista ta' setgħat regolatorji li 

jistgħu jiġu eżerċitati fuq is-CCPs mill-BĊE skont l-Artikolu 22 tal-Istatut tiegħu. Dan 

għandu jinkludi r-rekwiżiti kollha li jippermettu l-indirizzar tat-tħassib dwar il-politika 

monetarja. Madankollu, sabiex titħalla l-possibbiltà li jsiru tali aġġustamenti fir-rwol tal-

banek ċentrali taħt il-qafas tal-EMIR li potenzjalment jistgħu jsiru meħtieġa fid-dawl tal-

esperjenza miksuba, din il-lista għandha tibqa' miftuħa u mhux eżawrjenti. Din għandha 

tinkludi wkoll kwalunkwe setgħa meħtieġa biex il-BĊE jkun jista' jindirizza kwalunkwe 

sitwazzjoni ta' emerġenza sinifikanti potenzjali. 

 


