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(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2019 m. vasario 11 d. Tarybos rekomendaciją (05940/2019)1,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 283 straipsnio 2 dalies antrą 
pastraipą, pagal kurią Europos Vadovų Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos 
(C8-0050/2019),

– atsižvelgdama į Protokolą Nr. 4 dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos 
Centrinio Banko statuto, ypač į jo 11 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0144/2019),

A. kadangi 2019 m. vasario 14 d. laišku Europos Vadovų Taryba konsultavosi su Europos 
Parlamentu dėl Philipo R. Lane’o skyrimo Europos Centrinio Banko vykdomosios 
valdybos nariu aštuonerių metų kadencijai nuo 2019 m. birželio 1 d.;

B. kadangi Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas įvertino siūlomo kandidato 
kvalifikaciją, visų pirma atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 283 
straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus ir į visiško ECB nepriklausomumo prievolę 
pagal šios sutarties 130 straipsnį; kadangi atlikdamas šį vertinimą komitetas gavo 
kandidato gyvenimo aprašymą ir atsakymus į jam raštu pateiktus klausimus;

C. kadangi po to, 2019 m. vasario 26 d., komitetas surengė kandidato klausymą, per kurį 
jis pasakė įžanginę kalbą ir atsakė į komiteto narių klausimus;

D. kadangi, nepaisant daugybės Europos Parlamento prašymų Tarybai dar kartą atkreipti 

1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.



dėmesį į tai, kad ECB vykdomojoje valdyboje nėra lyčių pusiausvyros, Tarybą į šį 
prašymą neatsižvelgė; Parlamentas dėl to apgailestauja ir reikalauja atsižvelgti į šį 
prašymą, kai bus skiriamas kitas kandidatas; kadangi moterims bankininkystės ir 
finansinių paslaugų srityse ir toliau nepakankamai atstovaujama vykdomosiose 
pareigose; kadangi visos ES ir nacionalinės institucijos ir įstaigos turėtų įgyvendinti 
konkrečias priemones lyčių pusiausvyrai užtikrinti;

1. teikia teigiamą nuomonę dėl Tarybos rekomendacijos skirti Philipą R. Lane’ą Europos 
Centrinio Banko vykdomosios valdybos nariu;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Vadovų Tarybai, Tarybai ir 
valstybių narių vyriausybėms.


