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Decizia Parlamentului European din 14 martie 2018 referitoare la recomandarea 

Consiliului de numire a vicepreședintelui Băncii Centrale Europene (N8-0053/2018 – 

C8-0040/2018 – 2018/0804(NLE)) 

 

(Procedura de consultare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 (N8-0053/2018)1, 

– având în vedere articolul 283 alineatul (2) al doilea paragraf din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliul 

European (C8-0040/2018), 

– având în vedere articolul 122 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-

0056/2018), 

A. întrucât, prin scrisoarea din 22 februarie 2018, Consiliul European a consultat 

Parlamentul European cu privire la propunerea de numire a lui Luis de Guindos în 

funcția de vicepreședinte al Băncii Centrale Europene pentru un mandat de opt ani 

începând cu 1 iunie 2018; 

B. întrucât Comisia pentru afaceri economice și monetare a Parlamentului a evaluat 

calificările candidatului propus, în special în ceea ce privește condițiile prevăzute la 

articolul 283 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și ținând 

seama de imperativul independenței totale a BCE, potrivit articolului 130 din tratat; 

întrucât, în cadrul acestei evaluări, comisia a primit din partea candidatului un 

curriculum vitae, precum și răspunsurile sale la întrebările scrise care i-au fost adresate; 

C. întrucât comisia a organizat ulterior, la 26 februarie 2018, o audiere de o oră și un sfert a 

candidatului, în cursul căreia acesta a făcut o declarație introductivă și apoi a răspuns la 

întrebările adresate de membrii comisiei, 
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D. întrucât Parlamentul își exprimă îngrijorarea cu privire la echilibrul de gen, la procedura 

de selecție, la momentul numirii și la independența politică și solicită Consiliului să se 

angajeze într-un un dialog cu Parlamentul cu privire la modalitățile de îmbunătățire a 

procesului aferent viitoarelor numiri; 

1. emite un aviz favorabil privind recomandarea Consiliului de numire a lui Luis de 

Guindos în funcția de vicepreședinte al Băncii Centrale Europene; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului 

European, Consiliului, precum și guvernelor statelor membre. 


