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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

44. ζητεί από την ΕΚΤ να διασφαλίσει 

την ανεξαρτησία των μελών της 

εσωτερικής της Ελεγκτικής Επιτροπής· 

καλεί μετ’ επιτάσεως την ΕΚΤ να 

δημοσιοποιεί τις δηλώσεις οικονομικών 

συμφερόντων των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου της, προκειμένου να 

αποφεύγονται οι συγκρούσεις 

συμφερόντων· καλεί την ΕΚΤ να 

μεριμνήσει ώστε στην Επιτροπή 

Δεοντολογίας να μην προεδρεύει πρώην 

Πρόεδρος ή άλλο πρώην μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, ούτε 

άλλο άτομο που ενδέχεται να βρίσκεται σε 

κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων· 

καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ 

να εφαρμόζει τον κανονισμό υπηρεσιακής 

κατάστασης και τον κώδικα δεοντολογίας 

της ΕΕ και να επιβάλλει στα απερχόμενα 

μέλη του διετή περίοδο αποχής από την 

άσκηση επαγγελματικών καθηκόντων μετά 

την ολοκλήρωση της θητείας τους· τονίζει 

ότι τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής 

της ΕΚΤ δεν θα πρέπει παράλληλα να είναι 

μέλη φόρουμ ή άλλων οργανισμών που 

περιλαμβάνουν στελέχη τραπεζών 

εποπτευόμενων από την ΕΚΤ· 

44 ζητεί από την ΕΚΤ να διασφαλίσει 

την ανεξαρτησία των μελών της 

εσωτερικής της Ελεγκτικής Επιτροπής· 

καλεί μετ’ επιτάσεως την ΕΚΤ να 

δημοσιοποιεί τις δηλώσεις οικονομικών 

συμφερόντων των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου της, προκειμένου να 

αποφεύγονται οι συγκρούσεις 

συμφερόντων· καλεί την ΕΚΤ να 

μεριμνήσει ώστε στην Επιτροπή 

Δεοντολογίας να μην προεδρεύει πρώην 

Πρόεδρος ή άλλο πρώην μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, ούτε 

άλλο άτομο που ενδέχεται να βρίσκεται σε 

κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων· 

καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ 

να εφαρμόζει τον κανονισμό υπηρεσιακής 

κατάστασης και τον κώδικα δεοντολογίας 

της ΕΕ και να επιβάλλει στα απερχόμενα 

μέλη του διετή περίοδο αποχής από την 

άσκηση επαγγελματικών καθηκόντων μετά 

την ολοκλήρωση της θητείας τους· τονίζει 

ότι, κατ’ αρχήν, τα μέλη της Εκτελεστικής 

Επιτροπής της ΕΚΤ δεν θα πρέπει 

παράλληλα να είναι μέλη φόρουμ ή άλλων 

οργανισμών που περιλαμβάνουν στελέχη 

τραπεζών εποπτευόμενων από την ΕΚΤ, 

εκτός αν η συμμετοχή τους είναι 

σύμφωνη με την καθιερωμένη παγκόσμια 

πρακτική και η ΕΚΤ συμμετέχει 

παράλληλα με άλλες κεντρικές τράπεζες 

όπως η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των 
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Ηνωμένων Πολιτειών ή η Τράπεζα της 

Ιαπωνίας· θεωρεί ότι σε τέτοιες 

περιπτώσεις η ΕΚΤ θα πρέπει να 

λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να 

αποφεύγονται ενδεχόμενες παρεμβάσεις 

στον εποπτικό της ρόλο και να μην 

συμμετέχει σε συζητήσεις σχετικά με 

τράπεζες που υπάγονται στην εποπτεία 

της·  
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