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Grozījums Nr. 17
Philippe Lamberts, Stasys Jakeliūnas
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0016/2020
Costas Mavrides
Eiropas Centrālās bankas 2018. gada pārskats
(2019/2129(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
42. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

42. atgādina, ka Valdes locekļu amata 
kandidātu saraksts būtu rūpīgi un pilnīgi 
pārredzami jāsagatavo kopā ar Parlamentu 
un saskaņā ar Līgumiem; aicina Padomi 
sagatavot dzimumu ziņā līdzsvarotu 
kandidātu sarakstu attiecībā uz visām 
pašreizējām un gaidāmajām vakancēm un 
par to informēt Parlamentu, tādējādi tam 
ļaujot uzņemties nozīmīgāku konsultatīvo 
lomu amatpersonu iecelšanas procesā; pauž 
nožēlu par to, ka līdz šim vēl nav panākts 
apmierinošs progress;

42. atgādina, ka Valdes locekļu amata 
kandidātu saraksts būtu rūpīgi un pilnīgi 
pārredzami jāsagatavo kopā ar Parlamentu 
un saskaņā ar Līgumiem; aicina Padomi 
sagatavot dzimumu ziņā līdzsvarotu 
kandidātu sarakstu attiecībā uz visām 
pašreizējām un gaidāmajām vakancēm un 
par to informēt Parlamentu, tādējādi tam 
ļaujot uzņemties nozīmīgāku konsultatīvo 
lomu amatpersonu iecelšanas procesā; pauž 
nožēlu par to, ka līdz šim vēl nav panākts 
apmierinošs progress; atgādina, cik svarīgs 
ir 4. punkts Parlamenta 2019. gada 14. 
marta rezolūcijā par dzimumu līdzsvaru, 
izvirzot kandidātus amatiem ES 
ekonomikas un monetāro lietu jomā, kurā 
Parlaments apņemas neizskatīt kandidātu 
sarakstus, kuros nav ievērots dzimumu 
līdzsvara princips;

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Philippe Lamberts, Stasys Jakeliūnas
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0016/2020
Costas Mavrides
Eiropas Centrālās bankas 2018. gada pārskats
(2019/2129(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
42.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

42.a atgādina jaunievēlētajai ECB 
prezidentei Christine Lagarde par Eiropas 
Ombuda 2018. gada 5. jūlija lēmumu un 
ieteikumiem Lietā Nr. 1697/2016/ANA 
par bijušā ECB priekšsēdētāja Mario 
Draghi dalību G30 grupā; nepiekrīt ECB 
argumentam, ka dalība šādos forumos ir 
nepieciešama, lai saglabātu dialogu ar 
ieinteresētajām personām, tostarp 
uzraudzītajām bankām (ECB atsauksmes 
par Eiropas Parlamenta sniegto 
ieguldījumu, izstrādājot rezolūciju par 
ECB 2016. gada pārskatu, 2018. gada 
aprīlis); aicina ECB ievērot Ombuda 
ieteikumus un rūpīgi pārskatīt savu 
iekšējo politiku, lai ierobežotu interešu 
konfliktus, ko var radīt virpuļdurvju 
efekta prakse, kā arī ECB Valdes un 
Padomes locekļu dalība neformālos 
forumos, kuri ietver slepenas apspriedes 
ar privātā sektora augstākā līmeņa 
pārstāvjiem;

Or. en


