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5.2.2020 A9-0016/17

Alteração 17
Philippe Lamberts, Stasys Jakeliūnas
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0016/2020
Costas Mavrides
Banco Central Europeu - relatório anual 2018
(2019/2129(INI))

Proposta de resolução
N.º 42

Proposta de resolução Alteração

42. Recorda que a nomeação dos 
membros da Comissão Executiva deverá 
ser cuidadosamente preparada, com total 
transparência e juntamente com o 
Parlamento, em conformidade com os 
Tratados; insta o Conselho a elaborar uma 
lista de candidatos pré-selecionados 
equilibrada em termos de género para todas 
as vagas atuais e futuras e a partilhá-la com 
o Parlamento, permitindo-lhe assim 
desempenhar um papel consultivo mais 
significativo no processo de nomeação; 
lamenta que, até à data, não tenham sido 
realizados progressos satisfatórios;

42. Recorda que a nomeação dos 
membros da Comissão Executiva deverá 
ser cuidadosamente preparada, com total 
transparência e juntamente com o 
Parlamento, em conformidade com os 
Tratados; insta o Conselho a elaborar uma 
lista de candidatos pré-selecionados 
equilibrada em termos de género para todas 
as vagas atuais e futuras e a partilhá-la com 
o Parlamento, permitindo-lhe assim 
desempenhar um papel consultivo mais 
significativo no processo de nomeação; 
lamenta que, até à data, não tenham sido 
realizados progressos satisfatórios; recorda 
a importância do ponto 4 da Resolução do 
Parlamento, de 14 de março de 2019, 
sobre o equilíbrio de género nas 
nomeações para cargos no domínio dos 
assuntos económicos e monetários da UE, 
em que o Parlamento se compromete a 
não ter em conta as listas de candidatos 
pré-selecionados que não respeitem o 
princípio de equilíbrio de género;
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5.2.2020 A9-0016/18

Alteração 18
Philippe Lamberts, Stasys Jakeliūnas
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0016/2020
Costas Mavrides
Banco Central Europeu - relatório anual 2018
(2019/2129(INI))

Proposta de resolução
N.º 42-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

42-A. Recorda à recém-nomeada 
Presidente do BCE, Christine Lagarde, a 
decisão e as recomendações do Provedor 
de Justiça Europeu, de 5 de julho de 
2018, no processo 1697/2016/ANA, sobre 
a participação do antigo Presidente do 
BCE, Mario Draghi, no «Grupo dos 
Trinta»; discorda da argumentação do 
BCE segundo a qual a participação em 
fóruns desta natureza é necessária para 
manter um diálogo com os intervenientes, 
entre os quais os bancos supervisionados 
(resposta do BCE ao contributo do 
Parlamento Europeu no âmbito da sua 
resolução sobre o Relatório Anual do 
BCE relativo a 2016, abril de 2018); 
exorta o BCE a respeitar as 
recomendações do Provedor de Justiça e a 
rever cuidadosamente as suas políticas 
internas, para evitar conflitos de 
interesses que possam surgir devido à 
prática das portas giratórias, assim como 
a participação de membros da Comissão 
Executiva e do Conselho do BCE em 
fóruns informais que envolvam discussões 
confidenciais com altos representantes do 
setor privado;
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