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Imenovanje člana Izvršnog odbora Europske središnje banke 
Odluka Europskog parlamenta od 14. ožujka 2019. o Preporuci Vijeća o imenovanju 
člana Izvršnog odbora Europske središnje banke (05940/2019 – C8-0050/2019 – 
2019/0801(NLE))
(Savjetovanje)

Europski parlament,

– uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 11. veljače 2019. (05940/2019)1,

– uzimajući u obzir članak 283. stavak 2. drugi podstavak Ugovora o funkcioniranju 
Europske unije, u skladu s kojim se Europsko vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-
0050/2019),

– uzimajući u obzir Protokol (br. 4) o Statutu Europskog sustava središnjih banaka i 
Europske središnje banke, a posebno njegov članak 11.2.,

– uzimajući u obzir članak 122. Poslovnika,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0144/2019),

A. budući da se Europsko vijeće pismom od 14. veljače 2019. savjetovalo s Europskim 
parlamentom u vezi s imenovanjem g. Philipa R. Lanea na funkciju člana Izvršnog 
odbora Europske središnje banke na mandat od osam godina, počevši od 1. lipnja 2019.;

B. budući da je Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku ocijenio kvalifikacije 
predloženog kandidata, posebno u smislu uvjeta navedenih u članku 283. stavku 2. 
Ugovora o funkcioniranju Europske unije i nužne potpune neovisnosti ESB-a, u skladu 
s člankom 130. Ugovora; budući da je, u okviru tog ocjenjivanja, Odbor zaprimio 
životopis kandidata kao i njegove odgovore na pismeni upitnik koji mu je upućen;

C. budući da je u tom Odboru 26. veljače 2019. održano saslušanje kandidata, tijekom 
kojega je on dao uvodnu izjavu i potom odgovorio na pitanja članova Odbora;

D. budući da Parlament žali zbog toga što, unatoč brojnim zahtjevima koje je uputio Vijeću 
da ponovno razmotri nedostatak rodne ravnoteže u Izvršnom odboru ESB-a, Europsko 
vijeće nije te zahtjeve shvatilo ozbiljno i traži da se taj zahtjev poštuje pri sljedećem 

 Još nije objavljena u Službenom listu.



imenovanju; budući da su žene i dalje nedovoljno zastupljene na izvršnim položajima u 
području bankarstva i financijskih usluga; budući da bi sve institucije i tijela EU-a i 
država članica trebali provoditi konkretne mjere za osiguranje rodne ravnoteže;

1. daje pozitivno mišljenje o Preporuci Vijeća da se Philipa R. Lanea imenuje članom 
Izvršnog odbora Europske središnje banke;

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Europskom vijeću, Vijeću i 
vladama država članica.


