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31.1.2018 A8-0383/18 

Amendamentul  18 

Pervenche Berès, Jonás Fernández 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016 

2017/2124(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 44 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 44. îi cere BCE să asigure independența 

membrilor Comitetului său de audit; 

îndeamnă BCE, pentru a preveni 

conflictele de interese, să publice 

declarațiile de interese financiare ale 

membrilor Consiliului guvernatorilor; mai 

îndeamnă BCE să aibă grijă să nu pună în 

fruntea Comitetului de etică un fost 

președinte sau alți foști membri ai 

Consiliului guvernatorilor BCE și nici o 

altă persoană aflată într-o situație de 

conflict de interese; invită Consiliului 

guvernatorilor BCE să respecte Statutul 

funcționarilor UE și codul de conduită și să 

le ceară membrilor acestuia o perioadă de 

abținere profesională de doi ani după 

încheierea mandatului subliniază că 

membrii Comitetului executiv al BCE ar 

trebui să evite să fie, în același timp, 

membri ai forumurilor sau ai altor 

organizații care includ membri ai 

conducerii executive a băncilor 

supravegheate de BCE; 

44. îi cere BCE să asigure independența 

membrilor Comitetului său de audit; 

îndeamnă BCE, pentru a preveni 

conflictele de interese, să publice 

declarațiile de interese financiare ale 

membrilor Consiliului guvernatorilor; mai 

îndeamnă BCE să aibă grijă să nu pună în 

fruntea Comitetului de etică un fost 

președinte sau alți foști membri ai 

Consiliului guvernatorilor BCE și nici o 

altă persoană aflată într-o situație de 

conflict de interese; invită Consiliului 

guvernatorilor BCE să respecte Statutul 

funcționarilor UE și codul de conduită și să 

le ceară membrilor acestuia o perioadă de 

abținere profesională de doi ani după 

încheierea mandatului subliniază că 

membrii Comitetului executiv al BCE ar 

trebui să evite să fie, în același timp, 

membri ai forumurilor sau ai altor 

organizații care includ membri ai 

conducerii executive a băncilor 

supravegheate de BCE; ia act de 

recomandările Ombudsmanului 

European din 15 ianuarie 2018 în 

legătură cu implicarea președintelui 

Băncii Centrale Europene și a membrilor 

organelor sale de decizie în „Grupul celor 

treizeci”; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/19 

Amendamentul  19 

Pervenche Berès, Jonás Fernández 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016 

2017/2124(INI) 

Propunere de rezoluție 

Subtitlu nou după punctul 29 

 

Propunerea de rezoluție   

 Alte provocări 

 

Or. en 

 

 


