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31.1.2018 A8-0383/12 

Poprawka  12 

Françoise Grossetête, Burkhard Balz 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za 2016 r. 

2017/2124(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 44 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

44. zwraca się do EBC o zapewnienie 

niezależności jego wewnętrznego Komitetu 

ds. Audytu; wzywa EBC, aby w celu 

zapobieżenia konfliktom interesów 

publikował oświadczenia majątkowe 

członków Rady Prezesów; wzywa EBC do 

zadbania o to, by przewodniczącym 

Komitetu ds. Etyki nie był były prezes 

EBC, były członek Rady Prezesów EBC 

bądź inna osoba narażona na konflikt 

interesów; apeluje do Rady Prezesów EBC, 

aby zgodnie z regulaminem pracowniczym 

UE i kodeksem postępowania wymagała 

od odchodzących członków dwuletniego 

okresu przerwy w działalności zawodowej 

po wygaśnięciu mandatu; podkreśla, że 

członkowie Zarządu EBC powinni 

powstrzymać się od jednoczesnego 

uczestnictwa w forach lub innych 

organizacjach, do których należą 

przedstawiciele kadry zarządczej banków 

nadzorowanych przez EBC; 

44. zwraca się do EBC o zapewnienie 

niezależności jego wewnętrznego Komitetu 

ds. Audytu; wzywa EBC, aby w celu 

zapobieżenia konfliktom interesów 

publikował oświadczenia majątkowe 

członków Rady Prezesów; wzywa EBC do 

zadbania o to, by przewodniczącym 

Komitetu ds. Etyki nie był były prezes 

EBC, były członek Rady Prezesów EBC 

bądź inna osoba narażona na konflikt 

interesów; apeluje do Rady Prezesów EBC, 

aby zgodnie z regulaminem pracowniczym 

UE i kodeksem postępowania wymagała 

od odchodzących członków dwuletniego 

okresu przerwy w działalności zawodowej 

po wygaśnięciu mandatu; podkreśla, że 

członkowie Zarządu EBC powinni co do 

zasady powstrzymać się od jednoczesnego 

uczestnictwa w forach lub innych 

organizacjach, do których należą 

przedstawiciele kadry zarządczej banków 

nadzorowanych przez EBC, chyba że takie 

uczestnictwo jest zgodne z ustaloną na 

szczeblu światowym praktyką, a EBC 

uczestniczy w nich wspólnie z innymi 

bankami centralnymi, takimi jak System 

Rezerwy Federalnej USA czy bank 

centralny Japonii; uważa, że w takich 

przypadkach EBC powinien podjąć 

niezbędne środki, aby uniknąć 

potencjalnych zakłóceń w pełnieniu przez 

tę instytucję funkcji nadzorczej, i nie 
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powinien brać udziału w dyskusjach 

dotyczących poszczególnych banków, nad 

którymi EBC sprawuje nadzór;  

 

Or. en 

 

 


