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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 44. Jitlob lill-BĊE jiżgura l-

indipendenza tal-membri tal-Kumitat ta' 

Verifika intern tiegħu; iħeġġeġ lill-BĊE li, 

sabiex jipprevjeni l-kunflitti ta' interess, 

jippubblika d-dikjarazzjonijiet tal-interessi 

finanzjarji għall-membri tal-Kunsill 

Governattiv tiegħu; iħeġġeġ lill-BĊE 

jiżgura li l-Kumitat tal-Etika ma jkunx 

ippresedut minn President preċedenti jew 

membri oħra preċedenti tal-Kunsill 

Governattiv tal-BĊE, u lanqas minn xi 

ħadd li jista' jkollu kunflitt ta' interess; 

jitlob lill-Kunsill Governattiv tal-BĊE 

jsegwi r-Regolamentazzjoni tal-Persunal u 

l-Kodiċi ta' Kondotta tal-UE u li jesiġi 

perjodu ta' astensjoni professjonali ta' 

sentejn għall-membri li jkunu temmew il-

mandat tagħhom; jenfasizza li l-membri 

tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE għandhom 

jastjenu milli jkunu membri simultanji ta' 

fora jew organizzazzjonijiet oħra li 

jinkludu eżekuttivi minn banek sorveljati 

mill-BĊE; 

44. Jitlob lill-BĊE jiżgura l-

indipendenza tal-membri tal-Kumitat ta' 

Verifika intern tiegħu; iħeġġeġ lill-BĊE li, 

sabiex jipprevjeni l-kunflitti ta' interess, 

jippubblika d-dikjarazzjonijiet tal-interessi 

finanzjarji għall-membri tal-Kunsill 

Governattiv tiegħu; iħeġġeġ lill-BĊE 

jiżgura li l-Kumitat tal-Etika ma jkunx 

ippresedut minn President preċedenti jew 

membri oħra preċedenti tal-Kunsill 

Governattiv tal-BĊE, u lanqas minn xi 

ħadd li jista' jkollu kunflitt ta' interess; 

jitlob lill-Kunsill Governattiv tal-BĊE 

jsegwi r-Regolamentazzjoni tal-Persunal u 

l-Kodiċi ta' Kondotta tal-UE u li jesiġi 

perjodu ta' astensjoni professjonali ta' 

sentejn għall-membri li jkunu temmew il-

mandat tagħhom; jenfasizza li l-membri 

tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE għandhom 

jastjenu milli jkunu membri simultanji ta' 

fora jew organizzazzjonijiet oħra li 

jinkludu eżekuttivi minn banek sorveljati 

mill-BĊE; jieħu nota tar-

rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman 

Ewropew tal-15 ta' Jannar 2018 dwar l-

involviment tal-President tal-Bank 

Ċentrali Ewropew u l-membri tal-korpi 

tat-teħid ta' deċiżjonijiet tiegħu fil-

"Grupp tat-Tletin"; 

Or. en 
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