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Módosítás

44.
kéri az EKB-t, hogy biztosítsa,
hogy a belső ellenőrző bizottsága független
tagokból álljon; sürgeti az EKB-t, hogy az
összeférhetetlenségek megelőzése
érdekében tegye közzé Igazgatótanácsa
tagjainak érdekeltségi nyilatkozatait;
sürgeti az EKB-t, hogy biztosítsa, hogy
etikai bizottságát ne az EKB egyik volt
elnöke vagy az Igazgatótanács egyik volt
tagja vezesse, sem pedig olyan személy,
aki összeférhetetlen; felhívja az EKB
Igazgatótanácsát, hogy kövesse az uniós
személyzeti szabályzatot és magatartási
kódexet a megbízatás lejárta utáni két éves
szakmai visszavonulási időszak
tekintetében; hangsúlyozza, hogy az EKB
igazgatósági tagjai nem lehetnek egyszerre
olyan fórumok vagy más szervezetek
tagjai, amelyekben az EKB által felügyelt
bankok igazgatósági tagjai is részt vesznek;

44
kéri az EKB-t, hogy biztosítsa,
hogy a belső ellenőrző bizottsága független
tagokból álljon; sürgeti az EKB-t, hogy az
összeférhetetlenségek megelőzése
érdekében tegye közzé Igazgatótanácsa
tagjainak érdekeltségi nyilatkozatait;
sürgeti az EKB-t, hogy biztosítsa, hogy
etikai bizottságát ne az EKB egyik volt
elnöke vagy az Igazgatótanács egyik volt
tagja vezesse, sem pedig olyan személy,
aki összeférhetetlen; felhívja az EKB
Igazgatótanácsát, hogy kövesse az uniós
személyzeti szabályzatot és magatartási
kódexet a megbízatás lejárta utáni két éves
szakmai visszavonulási időszak
tekintetében; hangsúlyozza, hogy az EKB
igazgatósági tagjai elvileg nem lehetnek
egyszerre olyan fórumok vagy más
szervezetek tagjai, amelyekben az EKB
által felügyelt bankok igazgatósági tagjai is
részt vesznek, kivéve, ha az ilyen tagság
összhangban van a globális szinten
kialakult gyakorlattal, és az EKB más
központi bankokkal, például az egyesült
államokbeli Federal Reserve-vel vagy a
Bank of Japan-nel együtt vesz részt
ezekben; úgy véli, hogy ilyen esetekben az
EKB-nak megfelelő intézkedéseket kell
tennie a felügyeleti szerepével való esetleg
interferenciák elkerülésére, és nem vehet
részt a felügyelete alatt álló egyes
bankokról szóló vitákban;
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