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Alteração  12 

Françoise Grossetête, Burkhard Balz 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Relatório anual de 2016 do Banco Central Europeu 

2017/2124(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 44 

 

Proposta de resolução Alteração 

44. Solicita ao BCE que assegure a 

independência dos membros do seu comité 

de auditoria interna; insta o BCE, a fim de 

evitar conflitos de interesses, a publicar as 

declarações de interesses financeiros dos 

membros do Conselho do BCE; exorta o 

BCE a assegurar que a Comissão de Ética 

não seja presidida por um antigo presidente 

ou por outros membros anteriores do 

Conselho do BCE, nem por qualquer 

pessoa que possa ter conflitos de 

interesses; insta o Conselho do BCE a 

seguir o Código de Conduta e o Estatuto 

dos Funcionários da União Europeia e a 

exigir aos seus membros um período de 

abstenção profissional de dois anos após a 

conclusão do mandato; sublinha que os 

membros da Comissão Executiva do BCE 

devem abster-se de ser membros, em 

simultâneo, de fóruns ou de outras 

organizações que incluam executivos de 

bancos supervisionados pelo BCE; 

44 Solicita ao BCE que assegure a 

independência dos membros do seu comité 

de auditoria interna; insta o BCE, a fim de 

evitar conflitos de interesses, a publicar as 

declarações de interesses financeiros dos 

membros do Conselho do BCE; exorta o 

BCE a assegurar que a Comissão de Ética 

não seja presidida por um antigo presidente 

ou por outros membros anteriores do 

Conselho do BCE, nem por qualquer 

pessoa que possa ter conflitos de 

interesses; insta o Conselho do BCE a 

seguir o Código de Conduta e o Estatuto 

dos Funcionários da União Europeia e a 

exigir aos seus membros um período de 

abstenção profissional de dois anos após a 

conclusão do mandato; sublinha que os 

membros da Comissão Executiva do BCE 

devem, em princípio, abster-se de ser 

membros, em simultâneo, de fóruns ou de 

outras organizações que incluam 

executivos de bancos supervisionados pelo 

BCE, a não ser que essa participação seja 

conforme com a prática estabelecida a 

nível mundial e que o BCE participe 

juntamente com outros bancos centrais, 

como la Reserva Federal dos Estados 

Unidos ou o Banco do Japão; considera 

que, nestes casos, o BCE deve tomar 

medidas adequadas para evitar uma 

eventual interferência com o seu papel de 

supervisor e não deve participar nos 
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debates que digam respeito aos bancos 

que se encontram sob a sua supervisão;  

 

Or. en 

 

 


