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31.1.2018 A8-0383/18 

Pozměňovací návrh  18 

Pervenche Berès, Jonás Fernández 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 44 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

44. žádá ECB, aby zajistila, že členové 

jejího interního výboru pro audit budou 

nezávislí; naléhavě vyzývá ECB, aby v 

zájmu zamezení vzniku střetu zájmu 

zveřejnila prohlášení členů Rady guvernérů 

o finančních zájmech; naléhavě vyzývá 

ECB, aby zajistila, aby etické komisi 

nepředsedal bývalý prezident, bývalí 

členové Rady guvernérů ECB, ani 

kdokoliv jiný, jehož působení v této komisi 

by mohl vést ke střetu zájmů; vyzývá Radu 

guvernérů ECB, aby dodržovala služební 

řád a kodex chování EU a vyžadovala 

dvouleté období profesní nečinnosti od 

ukončení mandátu členů; zdůrazňuje, že 

členové Výkonné rady ECB by neměli být 

současně členy fór či jiných organizací, 

jejichž členy jsou i vedoucí pracovníci 

bank, nad nimiž ECB vykonává dohled; 

44. žádá ECB, aby zajistila, že členové 

jejího interního výboru pro audit budou 

nezávislí; naléhavě vyzývá ECB, aby v 

zájmu zamezení vzniku střetu zájmu 

zveřejnila prohlášení členů Rady guvernérů 

o finančních zájmech; naléhavě vyzývá 

ECB, aby zajistila, aby etické komisi 

nepředsedal bývalý prezident, bývalí 

členové Rady guvernérů ECB, ani 

kdokoliv jiný, jehož působení v této komisi 

by mohl vést ke střetu zájmů; vyzývá Radu 

guvernérů ECB, aby dodržovala služební 

řád a kodex chování EU a vyžadovala 

dvouleté období profesní nečinnosti od 

ukončení mandátu členů; zdůrazňuje, že 

členové Výkonné rady ECB by neměli být 

současně členy fór či jiných organizací, 

jejichž členy jsou i vedoucí pracovníci 

bank, nad nimiž ECB vykonává dohled; 

bere na vědomí doporučení evropského 

veřejného ochránce práv ze dne 15. ledna 

2018 ohledně zapojení prezidenta 

Evropské centrální banky a členů jejích 

rozhodovacích orgánů ve „Skupině 

třiceti“; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/19 

Pozměňovací návrh  19 

Pervenche Berès, Jonás Fernández 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Návrh usnesení 

Nový podnázev za bodem 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Další výzvy 

Or. en 

 

 


