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31.1.2018 A8-0383/18 

Grozījums Nr.  18 

Pervenche Berès, Jonás Fernández 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Eiropas Centrālās bankas 2016. gada pārskats 

2017/2124(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

44. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

44. prasa ECB nodrošināt savas 

iekšējās Revīzijas komitejas locekļu 

neatkarību; lai nepieļautu interešu 

konfliktus, mudina ECB publicēt ECB 

Padomes locekļu finansiālo interešu 

deklarācijas; mudina ECB nodrošināt, lai 

Ētikas komiteju nevadītu bijušais ECB 

priekšsēdētājs vai kāds no bijušajiem ECB 

Padomes locekļiem, nedz arī kāda cita 

persona, kura nonākusi interešu konfliktā; 

aicina ECB Padomi vadīties pēc ES 

Civildienesta noteikumiem un Rīcības 

kodeksa un pieprasīt saviem bijušajiem 

locekļiem ievērot divus gadus ilgu 

profesionālās atturēšanās periodu pēc tam, 

kad ir beidzies viņu attiecīgo pilnvaru 

laiks; uzsver, ka ECB Valdes locekļiem 

vajadzētu atturēties no vienlaicīgas 

līdzdalības forumos vai citās organizācijās, 

kuru sastāvā ir ECB uzraudzītu banku 

vadītāji; 

44. prasa ECB nodrošināt savas 

iekšējās Revīzijas komitejas locekļu 

neatkarību; lai nepieļautu interešu 

konfliktus, mudina ECB publicēt ECB 

Padomes locekļu finansiālo interešu 

deklarācijas; mudina ECB nodrošināt, lai 

Ētikas komiteju nevadītu bijušais ECB 

priekšsēdētājs vai kāds no bijušajiem ECB 

Padomes locekļiem, nedz arī kāda cita 

persona, kura nonākusi interešu konfliktā; 

aicina ECB Padomi vadīties pēc ES 

Civildienesta noteikumiem un Rīcības 

kodeksa un pieprasīt saviem bijušajiem 

locekļiem ievērot divus gadus ilgu 

profesionālās atturēšanās periodu pēc tam, 

kad ir beidzies viņu attiecīgo pilnvaru 

laiks; uzsver, ka ECB Valdes locekļiem 

vajadzētu atturēties no vienlaicīgas 

līdzdalības forumos vai citās organizācijās, 

kuru sastāvā ir ECB uzraudzītu banku 

vadītāji; ņem vērā Eiropas Ombuda 

2018. gada 15. janvāra ieteikumus, kas 

sniegti par Eiropas Centrālās bankas 

priekšsēdētāja un bankas lēmumu 

pieņemšanas struktūru locekļu līdzdalību 

G30 (Starptautiskās ekonomikas un 

monetārās politikas konsultatīvās grupas) 

sastāvā; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/19 

Grozījums Nr.  19 

Pervenche Berès, Jonás Fernández 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Eiropas Centrālās bankas 2016. gada pārskats 

2017/2124(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Jauns apakšvirsraksts aiz 29. punkta 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Citi problemātiski jautājumi 

Or. en 

 

 


