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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

χονταr υπψη το πρωτκολλο για το καταστατικ του Ευρωπαϊκο Συστµατοr Κεντρικν Τραπεζν και τηr Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr (εφεξr καλοµενο «καταστατικ»), και ιδωr το
ρθρο 46.4,

ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Συνθκη και καταστατικ
Ο παρν εσωτερικr κανονισµr συµπληρνει τη συνθκη περ ιδρσεωr τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr (εφεξr καλοµενη «συνθκη») και το καταστατικ. Η ννοια των ρων στον παρντα εσωτερικ κανονισµ εναι η δια πωr στη συνθκη και στο καταστατικ.
ρθρο 2
Χρνοr και τποr των συνεδρισεων του γενικο συµβουλου
2.1.
Ο χρνοr των συνεδρισεων αποφασζεται απ το γενικ συµβολιο πειτα απ πρταση του
προδρου.
2.2.
Ο πρεδροr συγκαλε το γενικ συµβολιο σε συνεδραση, εφσον το ζητσουν τρα τουλχιστον µλη.
2.3.

Ο πρεδροr συγκαλε επσηr το γενικ συµβολιο οσκιr το κρνει αναγκαο.

2.4.
Το γενικ συµβολιο κανονικ συνεδριζει στιr κτιριακr εγκαταστσειr τηr Ευρωπαϊκr
Κεντρικr Τρπεζαr (ΕΚΤ).
2.5.
Συνεδρισειr δνανται να πραγµατοποιονται και µσω τηλεσυσκψεων, εκτr εν διαφωνον τουλχιστον τρειr διοικητr.
ρθρο 3
Παρακολοθηση των συνεδρισεων του γενικο συµβουλου
3.1.
Με την εξαρεση των περιπτσεων που αναφρονται στον παρντα εσωτερικ κανονισµ, τιr
συνεδρισειr του γενικο συµβουλου παρακολουθον µνον τα µλη του, τα λοιπ µλη τηr
εκτελεστικr επιτροπr, ο πρεδροr του Συµβουλου τηr Ευρωπαϊκr νωσηr και να µλοr τηr
Επιτροπr των Ευρωπαϊκν Κοινοττων. Κθε διοικητr µπορε κανονικ να συνοδεεται απ να
τοµο.
3.2.
Στιr περιπτσειr που µλοr του γενικο συµβουλου αδυνατε να παραστε σε συνεδραση,
µπορε να ορσει αναπληρωτ για να παραστε και να ψηφσει αντ’ αυτο. Ο πρεδροr ενηµερνεται
καταλλλωr.
3.3.
Το γενικ συµβολιο δναται να προσκαλε και λλα πρσωπα να παρστανται στιr συνεδρισειr του, εφσον το κρνει σκπιµο.
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ρθρο 4
Ψηφοφορα

4.1.
Το γενικ συµβολιο ψηφζει, εφσον υπρχει απαρτα των δο τρτων των µελν του  των
αναπληρωτν τουr.
4.2.
Εφσον δεν ορζεται διαφορετικ στο καταστατικ, οι αποφσειr λαµβνονται µε απλ
πλειοψηφα.
4.3.
Αποφσειr δνανται να λαµβνονται και µε γραπτ διαδικασα, εκτr εν διαφωνον
τουλχιστον τρα µλη του γενικο συµβουλου. Οι αποφσειr που λαµβνονται µε γραπτ διαδικασα καταχωρονται στα πρακτικ τηr αµσωr επµενηr συνεδρασηr του γενικο συµβουλου.
4.4.
Οσκιr το γενικ συµβολιο υποβλλει σχλια, εντr του πεδου αρµοδιοττων του, για
νοµικr πρξειr που πρκειται να εκδοθον απ το διοικητικ συµβολιο  την εκτελεστικ
επιτροπ, παρχεται το δικαωµα στη διαφωνοσα µειοψηφα να διαβιβζει τη διαφορετικ ποψ
τηr προr τα εν λγω ργανα τηr ΕΚΤ.
ρθρο 5
Οργνωση των συνεδρισεων του γενικο συµβουλου
5.1.
Το γενικ συµβολιο ψηφζει την ηµερησα διταξη κθε συνεδρασηr. Ο πρεδροr καταρτζει προσωριν ηµερησα διταξη και την αποστλλει, µαζ µε τα σχετικ γγραφα, στα µλη του
γενικο συµβουλου, καθr και στουr λοιποr εξουσιοδοτηµνουr µετχοντεr τουλχιστον οκτ
ηµρεr πριν απ τη συνεδραση, εκτr εκτκτων περιπτσεων, οπτε ο πρεδροr ενεργε ανλογα µε
τιr περιστσειr. Το γενικ συµβολιο δναται να αποφασσει τη διαγραφ  την προσθκη θεµτων
στην προσωριν ηµερησα διταξη, πειτα απ πρταση του προδρου  µλουr του γενικο
συµβουλου. Η διαγραφ θµατοr απ την ηµερησα διταξη γνεται πειτα απ ατηµα τουλχιστον
τριν µελν του γενικο συµβουλου, εφσον τα σχετικ γγραφα δεν χουν αποσταλε στα µλη
εγκαρωr.
5.2.
Τα πρακτικ των εργασιν του γενικο συµβουλου υποβλλονται στα µλη του για γκριση
στην προσεχ συνεδραση ( νωρτερα, εφσον εναι αναγκαο, µε γραπτ διαδικασα) και υπογρφονται απ τον πρεδρο.
ρθρο 6
Σχση µεταξ γενικο συµβουλου, διοικητικο συµβουλου και εκτελεστικr επιτροπr
6.1.
Με την επιφλαξη των λοιπν αρµοδιοττων του γενικο συµβουλου, συµπεριλαµβανοµνων
των αρµοδιοττων που προβλπονται στο ρθρο 44 του καταστατικο, η συµβολ του γενικο
συµβουλου συνσταται ιδωr στην εκπλρωση των καθηκντων που αναφρονται στα ρθρα 6.2 ωr
6.8.
6.2.
Το γενικ συµβολιο συµβλλει στα συµβουλευτικ καθκοντα τηr ΕΚΤ δυνµει των
ρθρων 4 και 25.1 του καταστατικο.
6.3.
Η συµβολ του γενικο συµβουλου στα καθκοντα τηr ΕΚΤ στον τοµα τηr στατιστικr
συνσταται:
— στην ενσχυση τηr συνεργασαr µεταξ λων των εθνικν κεντρικν τραπεζν τηr Ευρωπαϊκr
νωσηr, µε σκοπ την υποστριξη των καθηκντων τηr ΕΚΤ στον τοµα τηr στατιστικr,
— στην προθηση τηr εναρµνισηr, που εναι αναγκαο, των καννων και πρακτικνν που
διπουν τη συλλογ, επεξεργασα και διανοµ των στατιστικν στοιχεων των εθνικν κεντρικν τραπεζν τηr Ευρωπαϊκr νωσηr, και
— στην υποβολ σχολων προr το διοικητικ συµβολιο σχετικ µε σχδια συστσεων τηr ΕΚΤ
στον τοµα τηr στατιστικr, δυνµει του ρθρου 42 του καταστατικο, πριν απ την γκρισ
τουr.
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6.4.
Το γενικ συµβολιο συµβλλει στην εκπλρωση των υποχρεσεων τηr ΕΚΤ για την υποβολ εκθσεων δυνµει του ρθρου 15 του καταστατικο, υποβλλονταr στο διοικητικ συµβολιο
σχλια σχετικ µε την ετσια κθεση, πριν απ την γκρισ τηr.
6.5.
Το γενικ συµβολιο συµβλλει στην ταυτοποηση τηr λογιστικr παρακολοθησηr και την
υποβολ εκθσεων σχετικ µε τιr πρξειr που καθορζονται στο ρθρο 26.4 του καταστατικο,
υποβλλονταr στο διοικητικ συµβολιο σχλια σχετικ µε τα σχδια καννων, πριν απ την
γκρισ τουr.
6.6.
Το γενικ συµβολιο συµβλλει στην γκριση λλων µτρων στο πλασιο του ρθρου 29.4
του καταστατικο, υποβλλονταr στο διοικητικ συµβολιο σχλια σχετικ µε τα σχδια των εν
λγω µτρων, πριν απ την γκρισ τουr.
6.7.
Το γενικ συµβολιο συµβλλει στον καθορισµ των ρων απασχλησηr του προσωπικο
τηr ΕΚΤ, υποβλλονταr στο διοικητικ συµβολιο σχλια σχετικ µε το σχδιο των ρων απασχλησηr, πριν απ την γκρισ του.
6.8.
Το γενικ συµβολιο συµβλλει στιr προετοιµασεr για τον αµετκλητο καθορισµ των
συναλλαγµατικν ισοτιµιν δυνµει του ρθρου 47.3 του καταστατικο, υποβλλονταr στο διοικητικ συµβολιο σχλια σχετικ µε το σχδιο γνµηr τηr ΕΚΤ δυνµει του ρθρου 109 Λ παργραφοr 5 τηr συνθκηr, καθr και για οποιοδποτε λλο σχδιο γνµηr τηr ΕΚΤ σχετικ µε νοµικr
πρξειr τηr ΕΕ που εκδδονται ταν καταργεται µια παρκκλιση  ταν λαµβνονται οι αποφσειr
που προβλπονται στο ρθρο 10 του πρωτοκλλου αριθ. 11.
6.9.
Οσκιr το γενικ συµβολιο καλεται να συµβλει στα καθκοντα τηr ΕΚΤ σµφωνα µε τιr
διατξειr των ανωτρω παραγρφων, του παραχωρεται για το σκοπ αυτ ελογο χρονικ
διστηµα, το οποο δεν εναι µικρτερο των δκα εργασµων ηµερν. Σε επεγουσεr περιπτσειr
(επαρκr αιτιολογηµνεr στην ατηση), το διστηµα αυτ µπορε να µειωθε σε πντε εργσιµεr
µρεr. Η χρση γραπτr διαδικασαr εναπκειται στην κρση του προδρου.
6.10.
Ο πρεδροr ενηµερνει το γενικ συµβολιο, σµφωνα µε το ρθρο 47.4 του καταστατικο,
για τιr αποφσειr του διοικητικο συµβουλου.

ρθρο 7
Νοµικr πρξειr
Οι αποφσειr που λαµβνονται δυνµει των ρθρων 46.4 και 48 του καταστατικο και του παρντοr
εσωτερικο κανονισµο, καθr και οι συστσειr και γνµεr που εκδδονται απ το γενικ συµβολιο δυνµει του ρθρου 44 του καταστατικο, υπογρφονται απ τον πρεδρο.

ρθρο 8
Εµπιστευτικτητα και πρσβαση σε γγραφα και αρχεα τηr ΕΚΤ
8.1.
Οι εργασεr του γενικο συµβουλου και οποιασδποτε επιτροπr  οµδαr η οποα χειρζεται θµατα τηr αρµοδιτητr του, εναι εµπιστευτικr, εκτr εν το γενικ συµβολιο εξουσιοδοτσει τον πρεδρο να δηµοσιοποισει το αποτλεσµα των συσκψεν τουr.
8.2.
λα τα γγραφα που συντσσονται απ το γενικ συµβολιο και απ οποιαδποτε επιτροπ
 οµδα η οποα χειρζεται θµατα τηr αρµοδιτητr του, εναι εµπιστευτικ, εκτr εν αποφασσει
διαφορετικ το γενικ συµβολιο. Τα γγραφα αυτ αποτελον αναπσπαστο µροr του αρχεου τηr
ΕΚΤ και η πρσβαση σε αυτ υπκειται στα δια κριτρια που καθορζονται απ το διοικητικ
συµβολιο για την πρσβαση στα αρχεα τηr ΕΚΤ.
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ρθρο 9
Παση τηr ισχοr

Με την κατργηση λων των παρεκκλσεων απ το Συµβολιο τηr Ευρωπαϊκr νωσηr, σµφωνα µε
το ρθρο 109 Κ παργραφοr 2 τηr συνθκηr, και τη λψη των αποφσεων που προβλπονται στο
πρωτκολλο αριθ. 11, διαλεται το γενικ συµβολιο και παει η ισχr του παρντοr εσωτερικο
κανονισµο.
ρθρο 10
∆ηµοσευση
Ο παρν εσωτερικr κανονισµr δηµοσιεεται στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων.
Vρανκφορτη επ του Μιν, 1 Σεπτεµβρου 1998.
Για το γενικ συµβολιο
Ο Πρεδροr
Willem F. DUISENBERG
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