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Jelentés A9-0016/2020
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(2019/2129(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
42 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

42. emlékeztet arra, hogy az 
Igazgatóság tagjainak jelölését 
körültekintően, teljes átláthatóság mellett 
és a Szerződéseknek megfelelően a 
Parlamenttel együtt kell előkészíteni; 
felkéri a Tanácsot, hogy a jelenleg és 
közeljövőben betöltendő álláshelyek teljes 
körét lefedve állítsa össze az előválogatott 
jelöltek nemek szempontjából 
kiegyensúlyozott listáját, és ezt ossza meg 
a Parlamenttel, hogy ily módon a 
Parlament jelentőségteljesebb tanácsadói 
szerepet tölthessen be a kinevezési 
folyamat során; sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy mind ez ideig nem történt kellő 
előrelépés;

42. emlékeztet arra, hogy az 
Igazgatóság tagjainak jelölését 
körültekintően, teljes átláthatóság mellett 
és a Szerződéseknek megfelelően a 
Parlamenttel együtt kell előkészíteni; 
felkéri a Tanácsot, hogy a jelenleg és 
közeljövőben betöltendő álláshelyek teljes 
körét lefedve állítsa össze az előválogatott 
jelöltek nemek szempontjából 
kiegyensúlyozott listáját, és ezt ossza meg 
a Parlamenttel, hogy ily módon a 
Parlament jelentőségteljesebb tanácsadói 
szerepet tölthessen be a kinevezési 
folyamat során; sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy mind ez ideig nem történt kellő 
előrelépés; emlékeztet az uniós gazdasági 
és monetáris ügyekkel kapcsolatos 
pozíciók jelöltjei közötti nemi egyensúlyról 
szóló 2019. március 14-i parlamenti 
állásfoglalás 4. bekezdésében foglaltak 
jelentőségére, amelyek szerint a 
Parlament kötelezettséget vállalt arra, 
hogy nem veszi figyelembe az 
előválogatott jelöltek azon listáit, amelyek 
nem tartják tiszteletben a nemek közötti 
egyensúly elvét;
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42 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

42a. emlékezteti az EKB újonnan 
kinevezett elnökét, Christine Lagarde-ot 
az 1697/2016/ANA sz. ügyben 2018. július 
5-én kiadott, az EKB előző elnökének, 
Mario Draghinak a „30-ak csoportjában” 
való részvételéről szóló európai 
ombudsmani határozatra és ajánlásokra; 
nem ért egyet az EKB azon érvével, amely 
szerint az érdekelt felekkel, többek között 
a felügyelt bankokkal kialakított 
párbeszéd fenntartása szükségessé teszi a 
tagságot az ilyen fórumokon (Visszajelzés 
az EKB 2016. évi éves jelentéséről szóló 
európai parlamenti állásfoglalás részeként 
tett észrevételekről, EKB, 2018. április); 
felhívja az EKB-t, hogy tartsa tiszteletben 
az ombudsman ajánlásait, és gondosan 
vizsgálja felül belső szabályait azon 
összeférhetetlenségek megfékezése 
érdekében, amelyek egyrészt a forgóajtó-
jelenségből, másrészt abból adódhatnak, 
hogy az EKB Igazgatóságának és 
Kormányzótanácsának tagjai olyan 
informális fórumokon vesznek részt, ahol 
zárt ajtók mögötti megbeszélések folynak 
a magánszektor vezető képviselőivel;
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