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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl pasiūlymo dėl Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko skyrimo
(N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE))

(Pritarimas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 7 d. Europos Centrinio Banko pasiūlymą dėl 
Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko skyrimo (C8-0466/2018),

– atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo 
Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu 
pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika, 26 straipsnio 3 dalį1,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Europos Centrinio Banko tarpinstitucinį 
susitarimą dėl demokratinės atskaitomybės vykdymo ir Europos Centriniam Bankui 
pavestų uždavinių vykdymo priežiūros praktinių sąlygų įgyvendinant bendrą priežiūros 
mechanizmą2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122a straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0000/2018),

A. kadangi Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013 26 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad 
Europos Centrinis Bankas turi pateikti Parlamentui pasiūlymą dėl priežiūros valdybos 
pirmininko skyrimo ir kad pirmininkas renkamas iš asmenų, kurie turi pripažintą padėtį 
ir patirties bankininkystės ir finansų reikaluose ir kurie nėra Valdančiosios tarybos 
nariai, taikant atviros atrankos procedūrą;

B. kadangi Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad 
skiriant Priežiūros valdybos narius pagal tą reglamentą turi būti laikomasi lyčių 
pusiausvyros, patirties ir kvalifikacijos principų;

C. kadangi 2018 m. lapkričio 7 d. laišku Europos Centrinis Bankas pateikė Europos 
Parlamentui pasiūlymą dėl Andrea Enrios skyrimo į priežiūros valdybos pirmininko 
pareigas;

D. kadangi gavęs laišką Parlamento Ekonomikos ir pinigų reikalų komitetas ėmėsi vertinti 
siūlomo kandidato kvalifikaciją, visų pirma atsižvelgdamas Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1024/2013 26 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus; kadangi atlikdamas šį 
vertinimą komitetas susipažino su siūlomo kandidato gyvenimo aprašymu;

E. kadangi 2018 m. lapkričio 20 d. komitetas surengė siūlomo kandidato klausymą, per 
kurį jis pasakė įžanginę kalbą ir atsakė į komiteto narių klausimus;

                                               
1 OL L 287, 2013 10 29, p. 63.
2 OL L 320, 2013 11 30, p. 1.
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1. [pritaria / nepritaria] Europos Centrinio banko pasiūlymui dėl Andrea Enrios skyrimo į 
Europos Centrinio banko priežiūros valdybos pirmininko pareigas[, prašo atsiimti šį 
pasiūlymą ir pateikti Parlamentui naują];

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Centriniam Bankui, Tarybai ir 
valstybių narių vyriausybėms.
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