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31.1.2018 A8-0383/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Pervenche Berès, Jonás Fernández 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 44 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 44. žiada ECB, aby zabezpečila 

nezávislosť členov jej výboru pre vnútorný 

audit; nalieha na ECB, aby v záujme 

predchádzania konfliktu záujmov 

zverejnila vyhlásenia o finančných 

záujmoch svojich členov Rady guvernérov; 

vyzýva ECB, aby zabezpečila, aby 

etickému výboru, nepredsedal bývalý 

prezident alebo bývalí členovia Rady 

guvernérov ECB, ani nik, kto môže mať 

konflikt záujmov; vyzýva Radu guvernérov 

ECB, aby sa riadila služobným poriadkom 

a Kódexom správania EÚ a vyžadovala 

dvojročné obdobie profesijnej nečinnosti 

svojich odchádzajúcich členov po ukončení 

ich mandátu; zdôrazňuje, že členovia 

Výkonnej rady ECB by sa mali zdržať 

súčasného členstva vo fórach alebo iných 

organizáciách, ktoré zahŕňajú vedúci 

predstaviteľov bánk pod dohľadom ECB; 

44. žiada ECB, aby zabezpečila 

nezávislosť členov jej výboru pre vnútorný 

audit; nalieha na ECB, aby v záujme 

predchádzania konfliktu záujmov 

zverejnila vyhlásenia o finančných 

záujmoch svojich členov Rady guvernérov; 

vyzýva ECB, aby zabezpečila, aby 

etickému výboru nepredsedal bývalý 

prezident alebo bývalí členovia Rady 

guvernérov ECB, ani nik, kto môže mať 

konflikt záujmov; vyzýva Radu guvernérov 

ECB, aby sa riadila služobným poriadkom 

a Kódexom správania EÚ a vyžadovala 

dvojročné obdobie profesijnej nečinnosti 

svojich odchádzajúcich členov po ukončení 

ich mandátu; zdôrazňuje, že členovia 

Výkonnej rady ECB by sa mali zdržať 

súčasného členstva vo fórach alebo iných 

organizáciách, ktoré zahŕňajú vedúcich 

predstaviteľov bánk pod dohľadom ECB; 

berie na vedomie odporúčania európskej 

ombudsmanky z 15. januára 2018 

týkajúce sa účasti prezidenta Európskej 

centrálnej banky a členov jej orgánov s 

rozhodovacími právomocami v tzv. 

skupine tridsiatich (Group of Thirty); 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Pervenche Berès, Jonás Fernández 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2016 

2017/2124(INI) 

Návrh uznesenia 

Nový podnadpis za odsekom 29 

 

Návrh uznesenia   

 Ďalšie výzvy 

 

Or. en 

 

 


