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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
42 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

42. primena, kad ECB vykdomosios 
valdybos narių skyrimui turi būti 
kruopščiai pasirengta, turi būti 
užtikrinamas visiškas skaidrumas, 
skyrimas turi būti vykdomas kartu su 
Parlamentu ir laikantis Sutarčių; ragina 
Tarybą kiekvienai pareigybei sudaryti 
galutinį kandidatų sąrašą, kuriame būtų po 
lygiai vyrų ir moterų, ir pateikti jį 
Parlamentui, kad jis galėtų atlikti 
reikšmingesnį patariamąjį vaidmenį 
skyrimo procese; apgailestauja, kad kol kas 
nepadaryta tinkamos pažangos šiuo 
klausimu;

42. primena, kad ECB vykdomosios 
valdybos narių skyrimui turi būti 
kruopščiai pasirengta, turi būti 
užtikrinamas visiškas skaidrumas, 
skyrimas turi būti vykdomas kartu su 
Parlamentu ir laikantis Sutarčių; ragina 
Tarybą kiekvienai pareigybei sudaryti 
galutinį kandidatų sąrašą, kuriame būtų po 
lygiai vyrų ir moterų, ir pateikti jį 
Parlamentui, kad jis galėtų atlikti 
reikšmingesnį patariamąjį vaidmenį 
skyrimo procese; apgailestauja, kad kol kas 
nepadaryta tinkamos pažangos šiuo 
klausimu; primena, kad 2019 m. kovo 
14 d. Parlamento rezoliucijos dėl lyčių 
pusiausvyros skiriant į ES ekonomikos ir 
pinigų politikos srities pareigybes 4 dalis, 
kurioje Parlamentas įsipareigoja 
neatsižvelgti į galutinius sąrašus, kuriuose 
nesilaikoma lyčių pusiausvyros principo, 
yra svarbi;
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42a. primena naujai paskirtai ECB 
pirmininkei Christine Lagarde Europos 
ombudsmeno byloje 1697/2016/ANA 
pateiktą sprendimą ir rekomendacijas dėl 
buvusio ECB pirmininko Mario Draghi 
dalyvavimo Didžiajame trisdešimtuke; 
nesutinka su ECB argumentu, kad 
narystė tokiuose forumuose reikalinga 
siekiant palaikyti suinteresuotųjų šalių 
dialogą su suinteresuotaisiais subjektais, 
įskaitant prižiūrimus bankus (ECB, 
komentaras apie Europos Parlamento 
rezoliucijoje dėl ECB 2016 m. metinės 
ataskaitos pateiktą informaciją, 2018 m. 
balandžio mėn.); ragina ECB atsižvelgti į 
ombudsmeno rekomendacijas ir 
nuodugniai persvarstyti savo vidaus 
politiką, kad būtų išvengta interesų 
konfliktų, kurių gali kilti toleruojant 
„sukamųjų durų“ praktiką, ir ECB 
Vykdomosios valdybos ir Valdančiosios 
tarybos narių dalyvavimą neoficialiuose 
forumuose, kuriuose vyksta slaptos 
diskusijos su aukšto rango privačiojo 
sektoriaus atstovais;

Or. en


