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Numirea președintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale 
Europene 
Decizia Parlamentului European din 29 noiembrie 2018 privind propunerea de numire a 
președintelui Consiliul de supraveghere al Băncii Centrale Europene (N8-0120/2018 – 
C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE))

(Aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Băncii Centrale Europene din 7 noiembrie 2018 de numire 
a președintelui Consiliul de supraveghere al Băncii Centrale Europene (C8-0466/2018),

– având în vedere articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al 
Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale 
Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor 
de credit1,

– având în vedere Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European și Banca 
Centrală Europeană privind modalitățile practice de exercitare a controlului democratic 
și de monitorizare a exercitării atribuțiilor conferite Băncii Centrale Europene în cadrul 
mecanismului unic de supraveghere2,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-
0380/2018),

A. întrucât la articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului 
se prevede că Banca Centrală Europeană (BCE) trebuie să-i prezinte Parlamentului 
propunerea sa de numire a președintelui Consiliului de supraveghere, iar președintele 
urmează să fie ales pe baza unei proceduri deschise de selecție din rândul persoanelor 
fizice cu reputație și experiență recunoscute în domeniul financiar-bancar și care nu sunt 
membri ai Consiliului guvernatorilor;

1 JO L 287, 29.10.2013, p. 63.
2 JO L 320, 30.11.2013, p. 1.



B. întrucât la articolul 26 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului 
se prevede că numirile pentru Consiliul de supraveghere trebuie să respecte principiile 
echilibrului între sexe, experienței și calificării, conform respectivului regulament;

C. întrucât, prin scrisoarea sa din 7 noiembrie 2018, Banca Centrală Europeană i-a 
prezentat Parlamentului o propunere de numire a dlui Andrea Enria în funcția de 
președinte al Consiliului de supraveghere;

D. întrucât Comisia pentru afaceri economice și monetare a Parlamentului a procedat apoi 
la evaluarea calificărilor candidatului propus, în special având în vedere cerințele 
prevăzute la articolul 26 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al 
Consiliului; întrucât, în cursul evaluării, comisia a primit un curriculum vitae din partea 
candidatului propus;

E. întrucât, la 20 noiembrie 2018, comisia a organizat o audiere a candidatului propus, în 
cursul căreia acesta a făcut o declarație introductivă și apoi a răspuns la întrebările 
adresate de membrii comisiei,

1. aprobă propunerea Băncii Centrale Europene privind numirea dlui Andrea Enria în 
calitate de președinte al Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Băncii Centrale 
Europene, Consiliului, precum și guvernelor statelor membre.


