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Предложение за резолюция 

Параграф 44 

 

Предложение за резолюция Изменение 

44. изисква от ЕЦБ да гарантира 

независимостта на членовете на своя 

вътрешен одитен комитет; настоятелно 

приканва ЕЦБ, с цел предотвратяване на 

конфликти на интереси, да публикува 

декларациите за финансови интереси на 

членовете на Управителния съвет на 

банката; настоятелно призовава ЕЦБ да 

гарантира, че Комитетът по етика не се 

председателства от бивш председател 

или други предишни членове на 

Управителния съвет на ЕЦБ, нито от 

лице, което би могло да има конфликт 

на интереси; призовава Управителния 

съвет на ЕЦБ да спазва Правилника за 

длъжностните лица на ЕС и Кодекса на 

поведение и да изисква двегодишен 

период на въздържание във връзка с 

професионалната дейност след 

приключването на мандата на неговите 

членове; подчертава, че членовете на 

Изпълнителния съвет на ЕЦБ следва да 

се въздържат да бъдат едновременно с 

това и членове на форуми или други 

организации, които включват 

ръководители от банките, над които 

ЕЦБ упражнява надзор; 

44 изисква от ЕЦБ да гарантира 

независимостта на членовете на своя 

вътрешен одитен комитет; настоятелно 

приканва ЕЦБ, с цел предотвратяване на 

конфликти на интереси, да публикува 

декларациите за финансови интереси на 

членовете на Управителния съвет на 

банката; настоятелно призовава ЕЦБ да 

гарантира, че Комитетът по етика не се 

председателства от бивш председател 

или други предишни членове на 

Управителния съвет на ЕЦБ, нито от 

лице, което би могло да има конфликт 

на интереси; призовава Управителния 

съвет на ЕЦБ да спазва Правилника за 

длъжностните лица на ЕС и Кодекса на 

поведение и да изисква двегодишен 

период на въздържание във връзка с 

професионалната дейност след 

приключването на мандата на неговите 

членове; подчертава, че членовете на 

Изпълнителния съвет на ЕЦБ следва по 

принцип да се въздържат да бъдат 

едновременно с това и членове на 

форуми или други организации, които 

включват ръководители от банките, над 

които ЕЦБ упражнява надзор, освен ако 

това членуване е в съответствие с 

установена практика на световно 

равнище и ЕЦБ участва редом с други 

централни банки, като например 

Федералния резерв на САЩ или 
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централната банка на Япония;    

счита, че в тези случаи ЕЦБ следва да 

предприеме подходящи мерки, за да се 

предотврати евентуално смесване с 

надзорната ѝ роля и не следва да 

участва в дискусиите относно 

отделните банки под неин надзор;  

 

Or. en 

 

 


