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5.2.2020 A9-0016/17

Predlog spremembe 17
Philippe Lamberts, Stasys Jakeliūnas
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A9-0016/2020
Kostas Mavridis (Costas Mavrides)
Evropska centralna banka – letno poročilo za leto 2018
(2019/2129(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. želi spomniti, da bi moralo 
imenovanje članov izvršilnega odbora v 
skladu s Pogodbama potekati skrbno in 
popolnoma pregledno ter v sodelovanju s 
Parlamentom; poziva Svet, naj za vse 
sedanje in prihodnje razpise za delovna 
mesta pripravi glede na spol uravnotežen 
ožji seznam kandidatov in ga predloži 
Parlamentu, da bi ta lahko imel 
pomembnejšo svetovalno vlogo pri 
postopku imenovanja; obžaluje, da doslej v 
zvezi s tem ni bilo zadovoljivega napredka;

42. želi spomniti, da bi moralo 
imenovanje članov izvršilnega odbora v 
skladu s Pogodbama potekati skrbno in 
popolnoma pregledno ter v sodelovanju s 
Parlamentom; poziva Svet, naj za vse 
sedanje in prihodnje razpise za delovna 
mesta pripravi glede na spol uravnotežen 
ožji seznam kandidatov in ga predloži 
Parlamentu, da bi ta lahko imel 
pomembnejšo svetovalno vlogo pri 
postopku imenovanja; obžaluje, da doslej v 
zvezi s tem ni bilo zadovoljivega napredka; 
opozarja, kako pomemben je 4. odstavek 
resolucije Parlamenta z dne 14. marca 
2019 o uravnoteženi zastopanosti spolov 
pri imenovanjih na področju ekonomskih 
in monetarnih zadev EU, v kateri se 
Parlament zavezuje, da ne bo upošteval 
ožjih seznamov, pri katerih ne bo 
upoštevano načelo uravnotežene 
zastopanosti spolov;

Or. en



AM\1198241SL.docx PE647.520v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

5.2.2020 A9-0016/18

Predlog spremembe 18
Philippe Lamberts, Stasys Jakeliūnas
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A9-0016/2020
Kostas Mavridis (Costas Mavrides)
Evropska centralna banka – letno poročilo za leto 2018
(2019/2129(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 42 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

42a. želi novoimenovano predsednico 
ECB Christine Lagarde spomniti na sklep 
in na priporočila, ki jih je 5. julija 2018 
sprejela evropska varuhinja človekovih 
pravic v zadevi 1697/2016/ANA o 
sodelovanju nekdanjega predsednika ECB 
Maria Draghija v Skupini tridesetih 
(G30); se ne strinja z argumentom ECB, 
da je članstvo v takih forumih potrebno za 
vzdrževanje dialoga z deležniki, med 
katerimi so nadzorovane banke (odziv 
ECB na informacije, ki jih je v svoji 
resoluciji o letnem poročilu ECB za leto 
2016 (april 2018) podal Evropski 
parlament; poziva ECB, naj upošteva 
priporočila varuhinje človekovih pravic in 
skrbno pregleda svoje notranje politike, 
da bi omejila nasprotja interesov, do 
katerih  lahko pride zaradi pojava vrtljivih 
vrat ter sodelovanja članov izvršnega 
odbora in Sveta ECB v neformalnih 
forumih, v okviru katerih med drugim 
potekajo tajni pogovori z visokimi 
predstavniki zasebnega sektorja;
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