
 

 

Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
 
 

P8_TA(2015)0358 

Desemnarea directorului executiv adjunct al FEIS  

Decizia Parlamentului European din 14 octombrie 2015 privind propunerea de numire a 

directorului executiv adjunct al Fondului european pentru investiții strategice (C8-

0305/2015 – 2015/0902(NLE)) 

(Aprobare) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea comitetului director al Fondului european pentru investiții 

strategice (FEIS) din 2 octombrie 2015 privind numirea directorului executiv adjunct al 

acestuia (C8-0305/2015), 

– având în vedere articolul 7 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2015/1017 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european 

pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și 

Portalul european de proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 

1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 – Fondul european pentru investiții strategice,1  

– având în vedere Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru 

afaceri economice și monetare, desfășurate în conformitate cu articolului 55 din 

Regulamentul de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru afaceri 

economice și monetare (A8-0293/2015), 

A. întrucât la articolul 7 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2015/1017 se prevede că 

directorul executiv și directorul executiv adjunct ai FEIS trebuie să fie numiți de Banca 

Europeană de Investiții (BEI) în urma aprobării de către Parlamentul European și a unui 

proces de selecție deschis și transparent desfășurat în conformitate cu procedurile BEI, 

în timpul căruia Parlamentul European trebuie să fie informat în mod corespunzător și 

fără întârzieri cu privire la toate etapele procesului; 

                                                 
1  JO L 169, 1.7.2015, p. 1. 



 

 

B. întrucât, la 2 octombrie 2015, comitetul director al FEIS a adoptat o propunere privind 

numirea directorului executiv și a directorului executiv adjunct ai FEIS și a transmis 

propunerea în cauză Parlamentului European; 

C. întrucât, la 13 octombrie 2015, Comisia pentru bugete și Comisia pentru afaceri 

economice și monetare au organizat o audiere cu Iliiana Țanova, candidatul propus 

pentru funcția de director executiv adjunct al FEIS, în cadrul căreia aceasta a ținut o 

prezentare de deschidere, iar apoi a răspuns la întrebările adresate de membrii celor 

două comisii, 

1. aprobă numirea Iliianei Țanova în funcția de director executiv adjunct al FEIS; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului, 

Comisiei, Băncii Europene de Investiții, precum și guvernelor statelor membre. 

 

 


