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Forslag til beslutning
Punkt 42

Forslag til beslutning Ændringsforslag

42. minder om, at udpegelsen af 
medlemmer af direktionen bør forberedes 
omhyggeligt og i fuld åbenhed sammen 
med Parlamentet i overensstemmelse med 
traktaterne; opfordrer Rådet til at udarbejde 
en kønsafbalanceret og afgrænset liste til 
alle nuværende og kommende ledige 
stillinger og dele den med Parlamentet for 
at give det mulighed for at spille en mere 
meningsfuld rådgivende rolle i 
udnævnelsesprocessen; beklager, at der 
hidtil ikke er gjort tilfredsstillende 
fremskridt;

42. minder om, at udpegelsen af 
medlemmer af direktionen bør forberedes 
omhyggeligt og i fuld åbenhed sammen 
med Parlamentet i overensstemmelse med 
traktaterne; opfordrer Rådet til at udarbejde 
en kønsafbalanceret og afgrænset liste til 
alle nuværende og kommende ledige 
stillinger og dele den med Parlamentet for 
at give det mulighed for at spille en mere 
meningsfuld rådgivende rolle i 
udnævnelsesprocessen; beklager, at der 
hidtil ikke er gjort tilfredsstillende 
fremskridt; minder om vigtigheden af 
punkt 4 i Parlamentets beslutning af 14. 
marts 2019 om ligelig deltagelse af mænd 
og kvinder i EU's økonomiske og 
monetære anliggender, hvori Parlamentet 
forpligter sig til at afvise afgrænsede 
lister, som ikke respekterer princippet om 
ligestilling mellem kønnene;

Or. en
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Punkt 42 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

42a. indskærper over for ECB's 
nyudnævnte formand Christine Lagarde 
afgørelsen og henstillingerne i Den 
Europæiske Ombudsmands sag 
1697/2016/ANA af 5. juli 2018 om ECB's 
tidligere formand Mario Draghis 
deltagelse i "Group of Thirty"; er uenig i 
ECB's argument om, at deltagelse i 
sådanne fora er nødvendigt for at 
opretholde dialog med interessehavere, 
der indbefatter overvågede banker (ECB's 
feedback på input fra Europa-
Parlamentet som led i dens beslutning om 
ECB's årsberetning for 2016, april 2018); 
opfordrer ECB til at respektere 
Ombudsmandens henstillinger og 
foretage en omhyggelig gennemgang af 
sine interne politikker i den hensigt at 
modvirke interessekonflikter, som kan 
opstå gennem svingdørspraksisser, og at 
modvirke, at medlemmer af ECB's 
direktion og Styrelsesråd deltager i 
uformelle fora, der indebærer 
hemmelighedsfulde drøftelser med 
højtstående repræsentanter for den 
private sektor;

Or. en


