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Predlog resolucije 

Odstavek 44 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

44. poziva ECB, naj zagotovi 

neodvisnost članov notranjega revizijskega 

odbora; poziva ECB, naj objavi izjave o 

finančnih interesih za člane Sveta ECB, da 

bi preprečili navzkrižje interesov; poziva 

ECB, naj zagotovi, da etičnemu odboru ne 

predseduje nekdanji predsednik ali kateri 

drugi nekdanji član Sveta ECB, pa tudi 

nihče, ki bi lahko bil odgovoren za 

navzkrižje interesov; poziva Svet ECB, naj 

upošteva kadrovske predpise in kodeks 

ravnanja EU in zahteva da se njegovi člani 

dve leti po zaključku mandata ne zaposlijo 

na delovnih mestih z navzkrižjem 

interesov; poudarja, da člani Izvršilnega 

odbora ECB ne bi smeli hkrati biti člani 

forumov ali drugih organizacij, v katere so 

vključeni vodilni kadri bank pod nadzorom 

ECB; 

44. poziva ECB, naj zagotovi neodvisnost 

članov notranjega revizijskega odbora; 

poziva ECB, naj za člane Sveta ECB 

objavi izjave o finančnih interesih, da bi 

preprečili navzkrižje interesov; poziva 

ECB, naj zagotovi, da etičnemu odboru ne 

bo predsedoval nekdanji predsednik ali 

kateri drug nekdanji član Sveta ECB, pa 

tudi nihče, ki bi lahko bil odgovoren za 

navzkrižje interesov; poziva Svet ECB, naj 

upošteva kadrovske predpise in kodeks 

ravnanja EU in zahteva, da se njegovi člani 

dve leti po zaključku mandata ne zaposlijo 

na delovnih mestih, kjer bi lahko prišlo do 

navzkrižja interesov; poudarja, da člani 

Izvršilnega odbora ECB načeloma ne bi 

smeli hkrati biti člani forumov ali drugih 

organizacij, v katere so vključeni vodilni 

kadri bank pod nadzorom ECB, razen če je 

tovrstno članstvo splošno v skladu z 

uveljavljeno prakso in če ECB sodeluje 

hkrati z drugimi centralnimi bankami, na 

primer centralna banka ZDA ali Banka 

Japonske; meni, da bi morala ECB v 

takih primerih izvesti ustrezne ukrepe, da 

bi preprečila morebitne interference s 

svojo nadzorno vlogo, in ne bi smela 

sodelovati v razpravah o posameznih 

bankah, ki so pod njenim nadzorom;  
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