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Pozmeňujúci návrh 17
Philippe Lamberts, Stasys Jakeliūnas
v mene skupiny Verts/ALE
Správa
Costas Mavrides
Európska centrálna banka – výročná správa za rok 2018
(2019/2129(INI))

A9-0016/2020

Návrh uznesenia
Odsek 42
Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

42.
pripomína, že nominácie členov
výkonnej rady by sa mali pripraviť
spoločne s Európskym parlamentom
dôkladne, plne transparentne a v súlade so
zmluvami; vyzýva Radu, aby vypracovala
rodovo vyvážený zoznam všetkých
existujúcich a budúcich voľných
pracovných miest a informovala o ňom
Parlament, a tým mu umožnila
zmysluplnejšiu poradnú úlohu v procese
menovania; vyjadruje poľutovanie nad
tým, že doteraz nebol dosiahnutý
uspokojivý pokrok;

42.
pripomína, že nominácie členov
výkonnej rady by sa mali pripraviť
spoločne s Európskym parlamentom
dôkladne, plne transparentne a v súlade so
zmluvami; vyzýva Radu, aby vypracovala
rodovo vyvážený zoznam všetkých
existujúcich a budúcich voľných
pracovných miest a informovala o ňom
Parlament, a tým mu umožnila
zmysluplnejšiu poradnú úlohu v procese
menovania; vyjadruje poľutovanie nad
tým, že doteraz nebol dosiahnutý
uspokojivý pokrok; pripomína význam
odseku 4 uznesenia Parlamentu z 14.
marca 2019 o rodovej rovnováhe pri
navrhovaní kandidátov v oblasti
hospodárskych a menových záležitostí EÚ,
v ktorom sa Parlament zaväzuje
nezohľadňovať užšie zoznamy, ktoré
nedodržiavajú zásadu rodovej vyváženosti;
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Pozmeňujúci návrh 18
Philippe Lamberts, Stasys Jakeliūnas
v mene skupiny Verts/ALE
Správa
Costas Mavrides
Európska centrálna banka – výročná správa za rok 2018
(2019/2129(INI))

A9-0016/2020

Návrh uznesenia
Odsek 42 a (nový)
Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh
42a. pripomína nedávno vymenovanej
prezidentke ECB Christine Lagardeovej
rozhodnutie a odporúčania z 5. júla 2018
európskej ombudsmanky vo veci
1697/2016/ANA týkajúce sa členstva
bývalého prezidenta ECB Maria
Draghiho v tzv. skupine tridsiatich;
nesúhlasí s argumentom ECB, že členstvo
v takýchto fórach je potrebné v záujme
dialógu so zainteresovanými stranami,
medzi ktoré patria banky, ktoré sú
predmetom dohľadu (ECB, spätná väzba
v súvislosti s príspevkom, ktorý poskytol
Európsky parlament ako súčasť svojho
uznesenia o výročnej správe ECB za rok
2016, apríl 2018); vyzýva ECB, aby
dodržala odporúčania ombudsmanky a
aby dôkladne preskúmala svoje vnútorné
politiky s cieľom obmedziť konflikty
záujmov, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku
tzv. javu otáčavých dverí, ako aj účasť
členov Výkonnej rady ECB a Rady
guvernérov na neformálnych fórach
zahŕňajúcich tajné diskusie s vysokými
predstaviteľmi súkromného sektora;
Or. en
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