
 

H Κριστίν Λαγκάρντ στην επιτροπή Οικονομικών
του ΕΚ
 
Η υποψήφια για τη θέση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν
Λαγκάρντ, απαντά στις ερωτήσεις των ευρωβουλευτών, στις 4 Σεπτεμβρίου.
 

Τα μέλη της επιτροπής Οικονομικών του ΕΚ, αξιολογούν την Τετάρτη κατά τη διάρκεια
ακρόασης, την υποψήφια πρόεδρο προκειμένου να διατυπώσουν τις συστάσεις τους για
το αν θα πρέπει ή όχι να λάβει έγκριση για την εν λόγω θέση από την ολομέλεια του ΕΚ.
 
Η ακρόαση ξεκινά στις 11.30 (ώρα Ελλάδος) και μπορείτε να την παρακολουθήσετε σε
απευθείας μετάδοση από την ιστοσελίδα του ΕΚ. Η επιτροπή Οικονομικών του ΕΚ
αναμένεται να ψηφίσει τις τελικές της συστάσεις το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ η
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ψηφοφορία στην ολομέλεια αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβρη.
 
Η κ.Λαγκάρντ, προτάθηκε για τη θέση της προέδρου της ΕΚΤ τον Ιούλιο του 2019 από
του αρχηγούς των κρατών μελών, προκειμένου να διαδεχθεί τον Μάριο Ντράγκι από την
1η Νοεμβρίου 2019. Το 2011, διορίστηκε γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου, ενώ προηγουμένως (το 2007) ανέλαβε υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών
στη Γαλλία.
 
Οι πρόεδροι της ΕΚΤ διορίζονται από τους αρχηγούς των κ-μ για μη ανανεώσιμη
οκταετή θητεία. Πριν το διορισμό τους οι υποψήφιοι πρέπει να εγκριθούν από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η απόφαση του ΕΚ δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο.
 
Αν η κ.Λαγκάρντ αναλάβει τη θέση, θα είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της ΕΚΤ.
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
 
Η πολιτική ανεξαρτησία της ΕΚΤ αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη του
πρωταρχικού της στόχου να διατηρεί τη σταθερότητα των τιμών. Είναι ακρογωνιαίος
λίθος του νομισματικού συστήματος της ζώνης του ευρώ.
 
Ωστόσο, ο/η πρόεδρος της παρακολουθεί τριμηνιαίες ακροάσεις στην επιτροπή
Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του ΕΚ, γνωστή ως "νομισματικός διάλογος",
για να εξηγήσει τη νομισματική πολιτική και τις αποφάσεις της τράπεζας μπροστά στους
εκλεγμένους εκπροσώπους των Ευρωπαίων πολιτών.
 
Επίσης, ο/η πρόεδρος της ΕΚΤ παρουσιάζει την ετήσια έκθεση της τράπεζας κατά τη
διάρκεια της ολομέλειας και απαντά σε γραπτές ερωτήσεις των ευρωβουλευτών.
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