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Pervenche Berès, Jonás Fernández 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Europos Centrinio Banko 2016 m. metinė ataskaita 

2017/2124(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

44 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 44. prašo ECB užtikrinti savo vidaus 

audito komiteto narių nepriklausomumą; 

primygtinai ragina ECB, siekiant užkirsti 

kelią interesų konfliktams, paskelbti ECB 

valdančiosios tarybos narių metines 

finansinių interesų deklaracijas; ragina 

ECB užtikrinti, kad etikos komitetui 

nevadovautų buvęs ECB valdančiosios 

tarybos pirmininkas arba kiti ankstesni 

nariai ar asmenys, kurių atžvilgiu galimi 

interesų konfliktai; ragina ECB valdančiąją 

tarybą laikytis ES tarnybos nuostatų ir 

elgesio kodekso nuostatų, taip pat 

reikalauti, kad kadenciją baigusiems 

nariams pasibaigus jų įgaliojimams būtų 

taikomas dvejų metų laikotarpis, per kurį 

jie negali eiti jokių pareigų; pabrėžia, kad 

ECB vykdomosios valdybos nariai tuo 

pačiu metu neturėtų eiti kitų pareigų kaip 

forumų ar kitų organizacijų, kuriose 

dalyvauja ECB prižiūrimų bankų vadovai, 

nariai; 

44. prašo ECB užtikrinti savo vidaus 

audito komiteto narių nepriklausomumą; 

primygtinai ragina ECB, siekiant užkirsti 

kelią interesų konfliktams, paskelbti ECB 

valdančiosios tarybos narių metines 

finansinių interesų deklaracijas; ragina 

ECB užtikrinti, kad etikos komitetui 

nevadovautų buvęs ECB valdančiosios 

tarybos pirmininkas arba kiti ankstesni 

nariai ar asmenys, kurių atžvilgiu galimi 

interesų konfliktai; ragina ECB valdančiąją 

tarybą laikytis ES tarnybos nuostatų ir 

elgesio kodekso nuostatų, taip pat 

reikalauti, kad kadenciją baigusiems 

nariams pasibaigus jų įgaliojimams būtų 

taikomas dvejų metų laikotarpis, per kurį 

jie negali eiti jokių pareigų; pabrėžia, kad 

ECB vykdomosios valdybos nariai tuo 

pačiu metu neturėtų eiti kitų pareigų kaip 

forumų ar kitų organizacijų, kuriose 

dalyvauja ECB prižiūrimų bankų vadovai, 

nariai; atkreipia dėmesį į Europos 

ombudsmeno 2018 m. sausio 15 d. 

rekomendaciją dėl Europos Centrinio 

Banko pirmininko ir sprendimus 

priimančių šio banko organų narių 

dalyvavimo tarptautinės organizacijos 

„Group of Thirty“ veikloje; 

Or. en 
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Pranešimas A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Europos Centrinio Banko 2016 m. metinė ataskaita 

2017/2124(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Nauja paantraštė po 29 dalies 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Papildomi iššūkiai 

 

Or. en 

 

 


