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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

44. anmoder ECB om at sikre 

uafhængigheden af medlemmerne i 

revisionsudvalget; opfordrer indtrængende 

ECB til med henblik på at undgå 

interessekonflikter at offentliggøre 

erklæringer om finansielle interesser for 

Styrelsesrådets medlemmer; opfordrer 

ECB til at sikre, at Den Etiske Komité ikke 

ledes af en tidligere formand eller andre 

tidligere medlemmer af ECB's Styrelsesråd 

eller enhver, der er i risiko for 

interessekonflikter; opfordrer ECB's 

Styrelsesråd til at følge EU's 

personalevedtægt og adfærdskodeks og 

kræve en toårig erhvervsmæssig 

afholdendhedsperiode for sine afgående 

medlemmer efter afslutningen på deres 

mandat; understreger, at medlemmerne af 

ECB's direktion bør afstå fra samtidig at 

være medlemmer af fora eller andre 

organisationer, der omfatter 

direktionsmedlemmer fra banker, som ECB 

fører tilsyn med; 

44 anmoder ECB om at sikre 

uafhængigheden af medlemmerne i 

revisionsudvalget; opfordrer indtrængende 

ECB til med henblik på at undgå 

interessekonflikter at offentliggøre 

erklæringer om finansielle interesser for 

Styrelsesrådets medlemmer; opfordrer 

ECB til at sikre, at Den Etiske Komité ikke 

ledes af en tidligere formand eller andre 

tidligere medlemmer af ECB's Styrelsesråd 

eller enhver, der er i risiko for 

interessekonflikter; opfordrer ECB's 

Styrelsesråd til at følge EU's 

personalevedtægt og adfærdskodeks og 

kræve en toårig erhvervsmæssig 

afholdendhedsperiode for sine afgående 

medlemmer efter afslutningen på deres 

mandat; understreger, at medlemmerne af 

ECB's direktion i princippet bør afstå fra 

samtidig at være medlemmer af fora eller 

andre organisationer, der omfatter 

direktionsmedlemmer fra banker, som ECB 

fører tilsyn med, medmindre et sådant 

medlemskab er i overensstemmelse med 

den etablerede praksis på globalt plan, og 

at ECB deltager på linje med andre banker 

såsom USA's Federal Reserve eller Bank 

of Japan; mener, at ECB i disse tilfælde 

bør træffe passende foranstaltninger for 

at undgå eventuel interferens med dens 

tilsynsførende rolle og ikke bør deltage i 

drøftelser vedrørende individuelle banker, 

som den fører tilsyn med;  
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