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Amendamentul 17
Philippe Lamberts, Stasys Jakeliūnas
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0016/2020
Costas Mavrides
Banca Centrală Europeană – raport anual 2018
(2019/2129(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. reamintește că numirile în 
Comitetul executiv trebuie pregătite cu 
atenție, în deplină transparență și în 
colaborare cu Parlamentul, așa cum prevăd 
tratatele; invită Consiliul să întocmească o 
listă de preselecție echilibrată din 
perspectiva genului pentru toate posturile 
vacante actuale și viitoare și să o comunice 
Parlamentului, permițând astfel acestuia să 
joace un rol consultativ mai important în 
procesul de numire; regretă faptul că până 
în prezent nu s-au înregistrat progrese 
satisfăcătoare în acest sens;

42. reamintește că numirile în 
Comitetul executiv trebuie pregătite cu 
atenție, în deplină transparență și în 
colaborare cu Parlamentul, așa cum prevăd 
tratatele; invită Consiliul să întocmească o 
listă de preselecție echilibrată din 
perspectiva genului pentru toate posturile 
vacante actuale și viitoare și să o comunice 
Parlamentului, permițând astfel acestuia să 
joace un rol consultativ mai important în 
procesul de numire; regretă faptul că până 
în prezent nu s-au înregistrat progrese 
satisfăcătoare în acest sens; reamintește 
importanța punctului 4 din Rezoluția 
Parlamentului din 14 martie 2019 
referitoare la echilibrul de gen în 
numirile pentru funcții în domeniul 
economic și monetar la nivelul UE, în 
care Parlamentul s-a angajat să nu ia în 
considerare listele de candidați în cazul 
cărora nu s-a respectat principiul 
echilibrului de gen;
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5.2.2020 A9-0016/18

Amendamentul 18
Philippe Lamberts, Stasys Jakeliūnas
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0016/2020
Costas Mavrides
Banca Centrală Europeană – raport anual 2018
(2019/2129(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 42 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42a. îi reamintește recent numitei 
președinte a BCE, Christine Lagarde, 
decizia și recomandările la care a ajuns la 
5 iulie 2018 Ombudsmanul European în 
cauza 1697/2016/ANA privind implicarea 
fostului președinte al BCE, Mario Draghi, 
în „Grupul celor treizeci”; nu este de 
acord cu argumentul BCE potrivit căruia 
apartenența la astfel de foruri este 
necesară pentru a menține dialogul cu 
părțile interesate, printre care se numără 
și băncile supravegheate (feedbackul 
oferit de BCE la observațiile formulate de 
Parlamentul European în Rezoluția sa 
referitoare la Raportul anual al BCE pe 
2016, aprilie 2018); invită BCE să 
respecte recomandările Ombudsmanului 
și să își reexamineze cu atenție politicile 
interne pentru a reduce conflictele de 
interese care pot apărea în urma 
practicilor de tip „ușă turnantă”, precum 
și participarea membrilor Consiliului 
guvernatorilor și ai Comitetului executiv 
al BCE la foruri informale care implică 
discuții secrete cu reprezentanți de rang 
înalt ai sectorului privat;
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