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A hanganyag írott változata: 

 
Le conseil des ministres se réunira lundi pour adopter une disposition législative visant à 

faciliter le refinancement des banques françaises, a-t-on appris dimanche de sources 

parlementaires et gouvernementales. Il s'agit de donner une garantie de l'Etat à un organisme 

dont le but sera de lever des fonds pour aider les banques à faire face à leur besoin de 

refinancement, a déclaré le rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée 

nationale. 

Cette garantie de l'Etat, qui doit être autorisée par le Parlement, sera limitée à un certain 

plafond. La nouvelle disposition législative prendra formellement l'aspect d'un projet de loi de 

finances rectificative sans que cela ait la moindre incidence sur le budget de l'Etat. Elle devrait 

être soumise en urgence à l'Assemblée nationale dès mardi après-midi. 

La présidence de la République et le gouvernement avaient initialement envisagé de l'introduire 

sous forme d'amendement dans la loi de finances 2009. Mais l'aggravation de la crise 

financière mondiale les ont finalement convaincus d'accélérer le mouvement et de recourir à un 

collectif budgétaire. 
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Hallgassa meg kétszer a következő idegen nyelvű szöveget és karikázza be a 

feladatlapon a kérdésekhez/állításokhoz tartozó helyes választ. 

 

1) A minisztertanács          (1 pont) 

A. egy új költségvetést készül megtárgyalni. 

B. egy új törvényrendeletet készül elfogadni. 

C. egy rendkívüli ülést készül tartani vasárnap. 

 
2) A kormány célja, hogy         (1 pont) 

A. elrendelje az újrafinanszírozás vizsgálatát. 

B. levegye a bankokat a támogatási listáról. 

C. állami segítséget nyújtson a bankoknak. 

 

3) Az állami garanciát          (1 pont) 

 A. a minisztertanács hagyja jóvá. 

 B. a Parlament engedélyezi. 

 C. az államelnök írja alá. 
 

4) A támogatás           (1 pont) 

A. nagyon komolyan érinti a költségvetést. 

B. már érezteti hatását a költségvetésre. 

C. egyáltalán nem érinti a költségvetést. 

 

5) A felelős szervek          (1 pont) 

A. meggyorsították a támogatási folyamatot. 

B. utólag felülvizsgálatot kezdeményeznek. 

C. hamarosan egyeztetik álláspontjaikat. 
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1) A minisztertanács          (1 pont) 

A. egy új költségvetést készül megtárgyalni. 

B. egy új törvényrendeletet készül elfogadni. 

C. egy rendkívüli ülést készül tartani vasárnap. 

 
2) A kormány célja, hogy         (1 pont) 

A. elrendelje az újrafinanszírozás vizsgálatát. 

B. levegye a bankokat a támogatási listáról. 

C. állami segítséget nyújtson a bankoknak. 

 

3) Az állami garanciát          (1 pont) 

A. a minisztertanács hagyja jóvá. 

B. a Parlament engedélyezi. 

C. az államelnök írja alá. 
 

4) A támogatás           (1 pont) 

A. nagyon komolyan érinti a költségvetést. 

B. már érezteti hatását a költségvetésre. 

C. egyáltalán nem érinti a költségvetést. 
 

5) A felelős szervek          (1 pont) 

A. meggyorsították a támogatási folyamatot. 

B. utólag felülvizsgálatot kezdeményeznek. 

C. hamarosan egyeztetik álláspontjaikat. 


