12 ta’ Marzu 2018

Punt ta’ aħbarijiet
L-EBA tniedi sejħa għal espressjoni ta’ interess għall-membri ġodda
tal-grupp ta’ partijiet ikkonċernati tagħha
L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) illum nediet sejħa għal espressjoni ta’ interess għal sħubija
fil-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati (BSG) tagħha, minħabba li l-mandat għall-maġġoranza
tal-membri tagħha ser jiskadi fl-14 ta’ Ottubru 2018. Is-sejħa għal espressjoni ta’ interess hija
miftuħa għal kandidati li jirrappreżentaw partijiet ikkonċernati fl-Unjoni Ewropea kollha. Liskadenza għall-applikazzjoni hija s-7 ta’ Ġunju 2018.

Proċess ta’ applikazzjoni
Is-sejħa għal espressjonijiet ta’ interess għal sħubija fil-BSG hija miftuħa għal kandidati li
jirrappreżentaw partijiet ikkonċernati fl-Unjoni Ewropea kollha. L-iskadenza għall-applikazzjoni
hija s-7 Ġunju 2018.
Id-dokumenti rilevanti għall-applikazzjoni jistgħu jinstabu fuq: https://www.eba.europa.eu/aboutus/organisation/banking-stakeholder-group
L-applikazzjoni għandha tkun akkumpanjata minn CV, preferibbilment f’format Europass. Ilkandidati huma wkoll mistiedna jipprovdu ittra ta’ motivazzjoni li tindika b’mod ċar ir-raġunijiet
għall-applikazzjoni kif ukoll l-aspettattivi ewlenin fir-rigward tal-kontribut futur tal-kandidat filħidma tal-BSG.

Proċess ta’ għażla
Dettalji dwar il-proċess ta’ għażla jistgħu jinstabu fid-dokument tal-proċedura ta’ għażla.
Id-deċiżjoni finali dwar il-kompożizzjoni tal-BSG ser tittieħed mill-Bord tas-Superviżuri tal-EBA sa
nofs Settembru 2018. L-applikanti ser jiġu infurmati b’dan sa tmiem Settembru 2018 u lkompożizzjoni tal-BSG imġedded ser tkun magħmula disponibbli fuq is-sit web tal-EBA.
L-ewwel laqgħa tal-BSG bil-kompożizzjoni l-ġdida hija ppjanata li ssir f’Diċembru 2018.

Informazzjoni ta’ sfond
Il-BSG huwa stabbilit, skont l-Artikolu 37 tar-Regolament Bażi tal-EBA, biex jgħin jiffaċilita d-djalogu
u l-konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati fir-rigward tal-ħidma tal-EBA.
Huwa magħmul minn 30 membru, li jirrappreżentaw b’mod bilanċjat l-istituzzjonijiet ta’ kreditu u
investiment li joperaw fl-UE, ir-rappreżentanti tal-impjegati tagħhom, kif ukoll rappreżentanti tal1

utenti ta’ servizzi bankarji, konsumaturi u intrapriżi żgħar u medji (SMEs). Barra minn hekk, tal-inqas
ħames membri għandhom ikunu akkademiċi indipendenti ta’ livell għoli filwaqt li għaxar membri
għandhom jirrappreżentaw istituzzjonijiet finanzjarji, li tlieta minnhom ikunu minn banek
kooperattivi u tat-tfaddil. L-EBA tiżgura wkoll rappreżentanza bbilanċjata tal-partijiet ikkonċernati
f’termini ta’ sess u ta’ oriġini ġeografika fl-UE kollha.
Il-BSG tal-EBA jiltaqa’ mill-inqas erba’ darbiet fis-sena fl-uffiċċju tal-EBA u fuq inizjattiva tiegħu stess
meta jkun meħtieġ. L-EBA tkopri l-ispejjeż tal-akkomodazzjoni u l-ivvjaġġar għall-kategoriji li ġejjin
ta’ partijiet ikkonċernati: konsumaturi, akkademiċi rappreżentanti tal-impjegati u tal-SMEs, u utenti
ta’ servizzi bankarji. Kull membru tal-BSG tal-EBA jokkupa l-kariga għal perjodu ta’ sentejn u nofs u
t-termini individwali jistgħu jiġġeddu darba biss. Aktar informazzjoni dwar l-attivitajiet tal-BSGs
tista’ tinstab hawnhekk.
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