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31.1.2018 A8-0383/18 

Predlog spremembe  18 

Pervenche Berès, Jonás Fernández 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2016 

2017/2124(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 44 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 44. poziva ECB, naj zagotovi 

neodvisnost članov notranjega revizijskega 

odbora; poziva ECB, naj objavi izjave o 

finančnih interesih za člane Sveta ECB, da 

bi preprečili navzkrižje interesov; poziva 

ECB, naj zagotovi, da etičnemu odboru ne 

predseduje nekdanji predsednik ali kateri 

drugi nekdanji član Sveta ECB, pa tudi 

nihče, ki bi lahko bil odgovoren za 

navzkrižje interesov; poziva Svet ECB, naj 

upošteva kadrovske predpise in kodeks 

ravnanja EU in zahteva da se njegovi člani 

dve leti po zaključku mandata ne zaposlijo 

na delovnih mestih z navzkrižjem 

interesov; poudarja, da člani Izvršilnega 

odbora ECB ne bi smeli hkrati biti člani 

forumov ali drugih organizacij, v katere so 

vključeni vodilni kadri bank pod nadzorom 

ECB; 

44. poziva ECB, naj zagotovi 

neodvisnost članov notranjega revizijskega 

odbora; poziva ECB, naj objavi izjave o 

finančnih interesih za člane Sveta ECB, da 

bi preprečili navzkrižje interesov; poziva 

ECB, naj zagotovi, da etičnemu odboru ne 

predseduje nekdanji predsednik ali kateri 

drugi nekdanji član Sveta ECB, pa tudi 

nihče, ki bi lahko bil odgovoren za 

navzkrižje interesov; poziva Svet ECB, naj 

upošteva kadrovske predpise in kodeks 

ravnanja EU in zahteva, da se njegovi člani 

dve leti po zaključku mandata ne zaposlijo 

na delovnih mestih z navzkrižjem 

interesov; poudarja, da člani Izvršilnega 

odbora ECB ne bi smeli hkrati biti člani 

forumov ali drugih organizacij, v katere so 

vključeni vodilni kadri bank pod nadzorom 

ECB; je seznanjen s priporočili Evropske 

varuhinje človekovih pravic z dne 15. 

januarja 2018 v zvezi z udeležbo 

predsednika Evropske centralne banke in 

članov njenih organov odločanja v 

Skupini tridesetih; 

Or. en 
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Predlog spremembe  19 

Pervenche Berès, Jonás Fernández 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2016 

2017/2124(INI) 

Predlog resolucije 

Nov podnaslov za odstavkom 29 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Dodatni izzivi 

Or. en 

 

 


