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5.2.2020 A9-0016/17

Pozměňovací návrh 17
Philippe Lamberts, Stasys Jakeliūnas
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0016/2020
Costas Mavrides
Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2018
(2019/2129(INI))

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. připomíná, že nominace členů 
Výkonné rady by měly být připraveny 
pečlivě a zcela transparentně, a to ve 
spolupráci s Parlamentem a v souladu se 
Smlouvami; vyzývá Radu, aby připravila 
genderově vyvážený seznam všech 
stávajících i budoucích volných míst 
a poskytla jej Parlamentu, aby mu tak 
umožnila hrát smysluplnější poradenskou 
úlohu v procesu jmenování;  lituje, že 
dosud nebylo dosaženo uspokojivého 
pokroku v této věci;

42. připomíná, že nominace členů 
Výkonné rady by měly být připraveny 
pečlivě a zcela transparentně, a to ve 
spolupráci s Parlamentem a v souladu se 
Smlouvami; vyzývá Radu, aby připravila 
genderově vyvážený seznam všech 
stávajících i budoucích volných míst 
a poskytla jej Parlamentu, aby mu tak 
umožnila hrát smysluplnější poradenskou 
úlohu v procesu jmenování; lituje, že dosud 
nebylo dosaženo uspokojivého pokroku 
v této věci; připomíná význam bodu 4 
usnesení Parlamentu ze dne 14. března 
2019 o genderové vyváženosti při 
navrhování kandidátů v oblasti 
hospodářských a měnových záležitostí EU, 
v němž se Parlament zavazuje nebrat 
v potaz seznamy kandidátů, u nichž 
nebude dodržena genderová vyváženost;
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5.2.2020 A9-0016/18

Pozměňovací návrh 18
Philippe Lamberts, Stasys Jakeliūnas
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0016/2020
Costas Mavrides
Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2018
(2019/2129(INI))

Návrh usnesení
Bod 42 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42a. připomíná nově jmenované 
prezidentce ECB Christine Lagardeové 
rozhodnutí a doporučení, k nimž dne 
5. července 2018 dospěla evropská veřejná 
ochránkyně práv v případě 
1697/2016/ANA týkajícím se členství 
bývalého prezidenta ECB Maria 
Draghiho ve „Skupině třiceti“; nesouhlasí 
s argumentem ECB, že členství v takových 
fórech je nezbytné pro zachování dialogu 
se zúčastněnými stranami, které zahrnují 
banky podléhající dohledu ECB (zpětná 
vazba ECB k podnětu Evropského 
parlamentu, který byl uveden v jeho 
usnesení o výroční zprávě ECB za rok 
2016, duben 2018); vyzývá ECB, aby se 
řídila doporučeními veřejné ochránkyně 
práv a pečlivě přezkoumala své vnitřní 
politiky s cílem omezit střety zájmů, které 
by mohly nastat kvůli praktikám otáčivých 
dveří, a účast členů Výkonné rady a Rady 
guvernérů ECB v neformálních fórech, 
na nichž se vedou tajné rozpravy 
s představiteli soukromého sektoru 
vykonávajícími vysoké funkce;

Or. en


