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Rezolūcijas priekšlikums 

44. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

44. prasa ECB nodrošināt savas 

iekšējās Revīzijas komitejas locekļu 

neatkarību; lai nepieļautu interešu 

konfliktus, mudina ECB publicēt ECB 

Padomes locekļu finansiālo interešu 

deklarācijas; mudina ECB nodrošināt, lai 

Ētikas komiteju nevadītu bijušais ECB 

priekšsēdētājs vai kāds no bijušajiem ECB 

Padomes locekļiem, nedz arī kāda cita 

persona, kura nonākusi interešu konfliktā; 

aicina ECB Padomi vadīties pēc ES 

Civildienesta noteikumiem un Rīcības 

kodeksa un pieprasīt saviem bijušajiem 

locekļiem ievērot divus gadus ilgu 

profesionālās atturēšanās periodu pēc tam, 

kad ir beidzies viņu attiecīgo pilnvaru 

laiks; uzsver, ka ECB Valdes locekļiem 

vajadzētu atturēties no vienlaicīgas 

līdzdalības forumos vai citās organizācijās, 

kuru sastāvā ir ECB uzraudzītu banku 

vadītāji; 

44 prasa ECB nodrošināt savas 

iekšējās Revīzijas komitejas locekļu 

neatkarību; lai nepieļautu interešu 

konfliktus, mudina ECB publicēt ECB 

Padomes locekļu finansiālo interešu 

deklarācijas; mudina ECB nodrošināt, lai 

Ētikas komiteju nevadītu bijušais ECB 

priekšsēdētājs vai kāds no bijušajiem ECB 

Padomes locekļiem, nedz arī kāda cita 

persona, kura nonākusi interešu konfliktā; 

aicina ECB Padomi vadīties pēc ES 

Civildienesta noteikumiem un Rīcības 

kodeksa un pieprasīt saviem bijušajiem 

locekļiem ievērot divus gadus ilgu 

profesionālās atturēšanās periodu pēc tam, 

kad ir beidzies viņu attiecīgo pilnvaru 

laiks; uzsver, ka ECB Valdes locekļiem 

principā vajadzētu atturēties no 

vienlaicīgas līdzdalības forumos vai citās 

organizācijās, kuru sastāvā ir ECB 

uzraudzītu banku vadītāji, ja vien šāda 

līdzdalība nav saskaņā ar pasaules līmenī 

iedibināto praksi un ja līdz ar ECB šādos 

forumos vai organizācijās nepiedalās arī 

citas centrālās bankas, piemēram, tādas 

kā ASV Federālo rezervju sistēma vai 

Japānas Banka; uzskata, ka šādos 

gadījumos ECB būtu jāveic attiecīgi 

pasākumi, lai nepieļautu iespēju, ka ECB 

līdzdalība traucē tai pildīt savu 

uzraudzības pienākumu, un tai nebūtu 

jāpiedalās sarunās, kurās tiek spriests par 
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ECB uzraudzītām bankām;  

 

Or. en 

 

 


