
 

AM\1144783HU.docx  PE614.376v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

31.1.2018 A8-0383/18 

Módosítás  18 

Pervenche Berès, Jonás Fernández 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Az Európai Központi Bank 2016. évi éves jelentése 

2017/2124(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

44 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 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 nem lehetnek egyszerre 

olyan fórumok vagy más szervezetek 

tagjai, amelyekben az EKB által felügyelt 

bankok igazgatósági tagjai is részt vesznek; 

tudomásul veszi az európai ombudsman 

2018. január 15-i ajánlásait az Európai 

Központi Bank elnökének és döntéshozó 

szervei tagjainak a „30-ak csoportjában” 

való részvétele kapcsán; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/19 

Amendment  19 

Pervenche Berès, Jonás Fernández 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Az Európai Központi Bank 2016. évi éves jelentése 

2017/2124(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Új alcím a 29 bekezdés után 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány   

 További kihívások 

 

Or. en 

 

 


