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42. υπενθυμίζει ότι οι διορισμοί των 
μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής θα 
πρέπει να προετοιμάζονται προσεκτικά και 
με πλήρη διαφάνεια από κοινού με το 
Κοινοβούλιο και σύμφωνα με τις 
Συνθήκες· καλεί το Συμβούλιο να 
καταρτίζει έναν ισορροπημένο ως προς την 
εκπροσώπηση των φύλων κατάλογο 
προεπιλογής για όλες τις σημερινές και 
μελλοντικές κενές θέσεις και να τον 
κοινοποιεί στο Κοινοβούλιο, ώστε να του 
δίνει τη δυνατότητα να διαδραματίσει 
ουσιαστικότερο συμβουλευτικό ρόλο στη 
διαδικασία διορισμού· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν 
έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος·

42. υπενθυμίζει ότι οι διορισμοί των 
μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής θα 
πρέπει να προετοιμάζονται προσεκτικά και 
με πλήρη διαφάνεια από κοινού με το 
Κοινοβούλιο και σύμφωνα με τις 
Συνθήκες· καλεί το Συμβούλιο να 
καταρτίζει έναν ισορροπημένο ως προς την 
εκπροσώπηση των φύλων κατάλογο 
προεπιλογής για όλες τις σημερινές και 
μελλοντικές κενές θέσεις και να τον 
κοινοποιεί στο Κοινοβούλιο, ώστε να του 
δίνει τη δυνατότητα να διαδραματίσει 
ουσιαστικότερο συμβουλευτικό ρόλο στη 
διαδικασία διορισμού· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν 
έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος· 
υπενθυμίζει τη σημασία της παραγράφου 
4 του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου, της 
14ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την 
ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό 
σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και 
νομισματικού τομέα, όπου το Κοινοβούλιο 
δεσμεύεται να μη λαμβάνει υπόψη του 
καταλόγους υποψηφίων στους οποίους 
δεν έχει τηρηθεί η αρχή της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων·
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42α. υπενθυμίζει στη νέα πρόεδρο της 
ΕΚΤ, Christine Lagarde, την απόφαση 
και τα συμπεράσματα στα οποία 
κατέληξε, στις 5 Ιουλίου 2018, η 
Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια όσον αφορά 
την υπόθεση 1697/2016/ANA σχετικά με 
την εμπλοκή του πρώην προέδρου της 
ΕΚΤ, Mario Draghi, στην «ομάδα των 
30»· διαφωνεί με το επιχείρημα της ΕΚΤ 
ότι η συμμετοχή σε τέτοιου είδους 
φόρουμ είναι αναγκαία για τη διατήρηση 
ενός διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 
εποπτευόμενες τράπεζες (παρατηρήσεις 
της ΕΚΤ επί των προτάσεων που 
διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ως μέρος του ψηφίσματός του σχετικά με 
την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2016, 
Απρίλιος 2018)· ζητεί από την ΕΚΤ να 
σεβαστεί τις συστάσεις της 
Διαμεσολαβήτριας και να επανεξετάσει 
προσεκτικά τις εσωτερικές πολιτικές της, 
προκειμένου να περιορίσει τις 
συγκρούσεις συμφερόντων που μπορούν 
να ανακύψουν ως αποτέλεσμα των 
πρακτικών μεταπήδησης στελεχών 
μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
καθώς και τη συμμετοχή μελών της 
Εκτελεστικής Επιτροπής και του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ σε 
άτυπα φόρουμ όπου πραγματοποιούνται 
μυστικές συζητήσεις με ανώτατους 
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εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα·
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