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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

44. žádá ECB, aby zajistila, že členové 

jejího interního výboru pro audit budou 

nezávislí; naléhavě vyzývá ECB, aby 

v zájmu zamezení vzniku střetu zájmu 

zveřejnila prohlášení členů Rady guvernérů 

o finančních zájmech; naléhavě vyzývá 

ECB, aby zajistila, aby etické komisi 

nepředsedal bývalý prezident, bývalí 

členové Rady guvernérů ECB, ani 

kdokoliv jiný, jehož působení v této komisi 

by mohl vést ke střetu zájmů; vyzývá Radu 

guvernérů ECB, aby dodržovala služební 

řád a kodex chování EU a vyžadovala 

dvouleté období profesní nečinnosti od 

ukončení mandátu členů; zdůrazňuje, že 

členové Výkonné rady ECB by neměli být 

současně členy fór či jiných organizací, 

jejichž členy jsou i vedoucí pracovníci 

bank, nad nimiž ECB vykonává dohled; 

44. žádá ECB, aby zajistila, že členové 

jejího interního výboru pro audit budou 

nezávislí; naléhavě vyzývá ECB, aby 

v zájmu zamezení vzniku střetu zájmu 

zveřejnila prohlášení členů Rady guvernérů 

o finančních zájmech; naléhavě vyzývá 

ECB, aby zajistila, aby etické komisi 

nepředsedal bývalý prezident, bývalí 

členové Rady guvernérů ECB, ani 

kdokoliv jiný, jehož působení v této komisi 

by mohlo vést ke střetu zájmů; vyzývá 

Radu guvernérů ECB, aby dodržovala 

služební řád a kodex chování EU 

a vyžadovala dvouleté období profesní 

nečinnosti od ukončení mandátu členů; 

zdůrazňuje, že členové Výkonné rady ECB 

by v zásadě neměli být současně členy fór 

či jiných organizací, jejichž členy jsou 

i vedoucí pracovníci bank, nad nimiž ECB 

vykonává dohled, pokud není jejich 

členství v souladu se zavedenou praxí 

na globální úrovni a pokud se jich ECB 

neúčastní vedle dalších centrálních bank, 

jako je americká centrální banka (Fed) 

nebo japonská centrální banka (Bank of 

Japan); domnívá se, že v těchto případech 

by ECB měla přijmout vhodná opatření, 

která by zabránila možnému ovlivňování 

její úlohy v oblasti dohledu, a neměla by 

se účastnit diskuzí týkajících se 

jednotlivých bank, nad nimiž vykonává 

dohled;  
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