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31.1.2018 A8-0383/18 

Alteração  18 

Pervenche Berès, Jonás Fernández 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Relatório Anual de 2016 do Banco Central Europeu 

2017/2124(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 44 

 

Proposta de resolução Alteração 

 44. Solicita ao BCE que assegure a 

independência dos membros do seu comité 

de auditoria interna; insta o BCE, a fim de 

evitar conflitos de interesses, a publicar as 

declarações de interesses financeiros dos 

membros do Conselho do BCE; exorta o 

BCE a assegurar que a Comissão de Ética 

não seja presidida por um antigo presidente 

ou por outros membros anteriores do 

Conselho do BCE, nem por qualquer 

pessoa que possa ter conflitos de 

interesses; insta o Conselho do BCE a 

seguir o Código de Conduta e o Estatuto 

dos Funcionários da União Europeia e a 

exigir aos seus membros um período de 

abstenção profissional de dois anos após a 

conclusão do mandato; sublinha que os 

membros da Comissão Executiva do BCE 

devem abster-se de ser membros, em 

simultâneo, de fóruns ou de outras 

organizações que incluam executivos de 

bancos supervisionados pelo BCE; 

44. Solicita ao BCE que assegure a 

independência dos membros do seu comité 

de auditoria interna; insta o BCE, a fim de 

evitar conflitos de interesses, a publicar as 

declarações de interesses financeiros dos 

membros do Conselho do BCE; exorta o 

BCE a assegurar que a Comissão de Ética 

não seja presidida por um antigo presidente 

ou por outros membros anteriores do 

Conselho do BCE, nem por qualquer 

pessoa que possa ter conflitos de 

interesses; insta o Conselho do BCE a 

seguir o Código de Conduta e o Estatuto 

dos Funcionários da União Europeia e a 

exigir aos seus membros um período de 

abstenção profissional de dois anos após a 

conclusão do mandato; sublinha que os 

membros da Comissão Executiva do BCE 

devem abster-se de ser membros, em 

simultâneo, de fóruns ou de outras 

organizações que incluam executivos de 

bancos supervisionados pelo BCE; regista 

as recomendações do Provedor de Justiça 

Europeu de 15 de Janeiro de 2018 sobre a 

participação do Presidente do Banco 

Central Europeu e dos membros dos seus 

órgãos de decisão no «Grupo dos Trinta»; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/19 

Alteração  19 

Pervenche Berès, Jonás Fernández 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Relatório Anual de 2016 do Banco Central Europeu 

2017/2124(INI) 

Proposta de resolução 

Novo subtítulo após o n.º 29 

 

Proposta de resolução   

 Desafios adicionais 

 

Or. en 

 

 


