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31.1.2018 A8-0383/18 

Amendement  18 

Pervenche Berès, Jonás Fernández 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Jaarverslag 2016 van de Europese Centrale Bank 

2017/2124(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 44 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 44. verzoekt de ECB de 

onafhankelijkheid van de leden van haar 

interne auditcomité te garanderen; dringt er 

bij de ECB op aan om, teneinde 

belangenconflicten te voorkomen, 

verklaringen van financiële belangen van 

de leden van de raad van bestuur openbaar 

te maken; dringt er bij de ECB op aan om 

ervoor te zorgen dat de ethische commissie 

niet wordt voorgezeten door een 

voormalige president, andere voormalige 

leden van de raad van bestuur van de ECB 

of om het even wie die aan een 

belangenconflict blootstaat; vraagt de raad 

van bestuur van de ECB om het Statuut 

van de ambtenaren van de EU en de 

gedragscode te volgen en te vereisen dat 

uitgaande leden na afloop van hun mandaat 

een "afkoelingsperiode" van twee jaar in 

acht nemen; benadrukt dat de leden van de 

raad van bestuur van de ECB niet 

tegelijkertijd lid mogen zijn van fora of 

andere organisaties waar ook directieleden 

van door de ECB gecontroleerde banken 

zitting in hebben; 

44. verzoekt de ECB de 

onafhankelijkheid van de leden van haar 

interne auditcomité te garanderen; dringt er 

bij de ECB op aan om, teneinde 

belangenconflicten te voorkomen, 

verklaringen van financiële belangen van 

de leden van de raad van bestuur openbaar 

te maken; dringt er bij de ECB op aan om 

ervoor te zorgen dat de ethische commissie 

niet wordt voorgezeten door een 

voormalige president, andere voormalige 

leden van de raad van bestuur van de ECB 

of om het even wie die aan een 

belangenconflict blootstaat; vraagt de raad 

van bestuur van de ECB om het Statuut 

van de ambtenaren van de EU en de 

gedragscode te volgen en te vereisen dat 

uitgaande leden na afloop van hun mandaat 

een "afkoelingsperiode" van twee jaar in 

acht nemen; benadrukt dat de leden van de 

raad van bestuur van de ECB niet 

tegelijkertijd lid mogen zijn van fora of 

andere organisaties waar ook directieleden 

van door de ECB gecontroleerde banken 

zitting in hebben; neemt kennis van de 

aanbevelingen van de Europese 

Ombudsman van 15 januari 2018 

betreffende de betrokkenheid van de 

president van de Europese Centrale Bank 

en de leden van haar 

besluitvormingsorganen bij de "Groep 
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van Dertig"; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/19 

Amendement  19 

Pervenche Berès, Jonás Fernández 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Jaarverslag 2016 van de Europese Centrale Bank 

2017/2124(INI) 

Ontwerpresolutie 

Nieuwe titel na paragraaf 29 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  

 Bijkomende uitdagingen 

 

Or. en 

 

 


