
Egyéb

Daniel Dăianu a következő szóbeli módosítást terjeszti elő:

– La. preambulumbekezdés (új):

La. mivel az Európában egyre inkább határokon átnyúló jellegűvé váló banki tevékenység, és a sok-
kokra adandó koordinált válasz igénye, valamint a rendszerkockázatok hatékony kezelésének igénye
megköveteli, hogy a tagállamok nemzeti szabályrendszerei közti különbségeket a lehető legnagyobb
mértékben csökkentsék, és mivel szükséges, hogy az Európai Bizottság által e tekintetben már elvégzett
tanulmányokon túllépjenek, és a 94/19/EK irányelvet a lehető leghamarabb módosítsák azért, hogy a
bankbetéteknek azonos szintű védelmet biztosítsanak az egész Európai Unióban, annak érdekében,
hogy megóvják a pénzügyi stabilitást és a betétesek bizalmát, és elkerüljék a verseny torzulását,

Ieke van den Burg a következő két szóbeli módosítást terjeszti elő:

– 6/jav. mód.:

d) a Lámfalussy 3. szintű bizottságok határozatokat hozhatnak egy tisztességes és megfelelő, minősí-
tett többségen alapuló szavazási rendszer alapján, amely figyelembe veszi a pénzügyi ágazat és a
tagállamok GDP-jének relatív méretét, valamint a pénzügyi ágazat rendszerbeli fontosságát a tagál-
lam számára; a felügyeleti konvergenciával kapcsolatos kérdésekre vonatkozó határozatok és a
Bizottságnak a jogalkotási és szabályozási kérdésekben adott tanácsok esetén is ki kell dolgozni
egy ilyen eljárást.

– Melléklet, 2. pont, c) pont:

c) annak biztosítása, hogy a betétbiztosításra vonatkozó EU-szabályokat sürgősen felülvizsgálják
annak érdekében, hogy elkerüljék a tagállamok eltérő biztosítási szintjeiből eredő szabályozási
arbitrázst, amely tovább növelheti a volatilitást, és amely a biztonság és a betétesek bizalmának
növelése helyett aláaknázhatja a pénzügyi stabilitást; azt is garantálniuk kell, hogy egyenlő verseny-
feltételeket biztosítanak a pénzügyi intézmények számára. A betétbiztosítási rendszerekre vonat-
kozó EU-szabályokat úgy kell módosítani, hogy azok támogassák a pénzintézetek hozzájárulásaiból
finanszírozott előzetes ellenőrzési rendszerek továbbfejlesztését; a visszatérítés szintjét jelentős mér-
tékben növelni kell, továbbá a pénzügyi intézmény mulasztása esetén a lakossági ügyfeleknek nyúj-
tandó visszatérítés rendelkezésre állását egy ésszerű időintervallumon belül határokon átnyúló hely-
zetekben is biztosítani kell;
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz –

észrevételek

(1) bek. után 1 PSE ESz + 334, 256, 15
mód. a (32) bek. után

beillesztve

2 PSE +

3 PSE + mód. a (32) bek. után
beillesztve

4 PSE + mód. a (32) bek. után
beillesztve

A preb. után 5 PSE ESz + 330, 263, 11
mód. az M. preb. után

beillesztve

6 PSE + mód. a Q. preb. után
beillesztve

K. preb. után 7 PSE ESz + 324, 251, 9

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 554, 23, 21

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

IND/DEM: zárószavazás
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Egyéb

Alojz Peterle javasolta, hogy:

– az 1., 3. és 4. módosításokat a (32) bekezdés után illesszék be,

– az 5. módosítást az M. preambulumbekezdés után illesszék be,

– a 6. módosítást a Q. preambulumbekezdés után illesszék be.
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