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5.2.2020 A9-0016/17

Ändringsförslag 17
Philippe Lamberts, Stasys Jakeliūnas
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0016/2020
Costas Mavrides
Europeiska centralbanken – årsrapport 2018
(2019/2129(INI))

Förslag till resolution
Punkt 42

Förslag till resolution Ändringsförslag

42. Europaparlamentet påminner om att 
utnämningarna av direktionsledamöter bör 
förberedas noggrant, med full transparens 
och tillsammans med parlamentet i enlighet 
med fördragen. Parlamentet uppmanar 
rådet att upprätta en könsbalanserad 
slutlista för alla kommande lediga 
funktioner och att låta parlamentet ta del av 
den, vilket därmed skulle göra det möjligt 
för parlamentet att spela en mer 
meningsfull rådgivande roll i 
utnämningsförfarandet. Parlamentet 
beklagar att inga tillfredsställande framsteg 
har gjorts hittills.

42. Europaparlamentet påminner om att 
utnämningarna av direktionsledamöter bör 
förberedas noggrant, med full transparens 
och tillsammans med parlamentet i enlighet 
med fördragen. Parlamentet uppmanar 
rådet att upprätta en könsbalanserad 
slutlista för alla kommande lediga 
funktioner och att låta parlamentet ta del av 
den, vilket därmed skulle göra det möjligt 
för parlamentet att spela en mer 
meningsfull rådgivande roll i 
utnämningsförfarandet. Parlamentet 
beklagar att inga tillfredsställande framsteg 
har gjorts hittills. Parlamentet påminner 
om betydelsen av punkt 4 i sin resolution 
av den 14 mars 2019 om könsbalans i 
samband med EU:s nomineringar på 
områden som rör ekonomiska och 
monetära frågor, där parlamentet lovar 
att inte beakta slutlistor som inte 
respekterar principen om balans mellan 
könen.

Or. en



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

SV Förenade i mångfalden SV

5.2.2020 A9-0016/18

Ändringsförslag 18
Philippe Lamberts, Stasys Jakeliūnas
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0016/2020
Costas Mavrides
Europeiska centralbanken – årsrapport 2018
(2019/2129(INI))

Förslag till resolution
Punkt 42a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

42a. Europaparlamentet påminner 
ECB:s nyutsedda ordförande, Christine 
Lagarde, om slutsatserna som Europeiska 
ombudsmannen nådde den 5 juli 2018 i 
ärende 1697/2016/ANA om ECB:s 
tidigare ordförande Mario Draghis 
deltagande i ”30-gruppen”. Parlamentet 
instämmer inte med ECB:s argument att 
medlemskap i sådana forum är 
nödvändigt för att upprätthålla 
intressentdialogen med banker som står 
under dess tillsyn (ECB:s återkoppling på 
de synpunkter som lämnats av 
Europaparlamentet som en del av dess 
resolution om ECB:s årsrapport för 2016, 
april 2018). Parlamentet uppmanar ECB 
att respektera ombudsmannens 
rekommendationer och att noggrant se 
över sin interna politik för att förhindra 
intressekonflikter som kan uppstå genom 
svängdörrspraxis samt deltagande av 
ledamöter av ECB:s direktion och råd i 
informella forum som inbegriper hemliga 
diskussioner med företrädare för den 
privata sektorn.
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