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inzake de benoeming van de vicepresident van de Europese Centrale Bank (N8-

0053/2018 – C8-0040/2018 – 2018/0804(NLE)) 

 

(Raadpleging) 

Het Europees Parlement, 

– gezien de aanbeveling van de Raad van 20 februari 2018 (N8-0053/2018)1, 

– gezien artikel 283, lid 2, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Europese Raad is 

geraadpleegd (C8-0040/2018), 

– gezien artikel 122 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0056/2018), 

A. overwegende dat de Europese Raad bij schrijven van 22 februari 2018 het Europees 

Parlement heeft geraadpleegd over de benoeming van Luis de Guindos tot vicepresident 

van de Europese Centrale Bank voor een ambtstermijn van acht jaar, ingaande op 1 juni 

2018; 

B. overwegende dat zijn Commissie economische en monetaire zaken de kwalificaties van 

de voorgedragen kandidaat heeft onderzocht, met name gelet op de in artikel 283, lid 2, 

van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vermelde voorwaarden 

en het uit artikel 130 van het Verdrag voortvloeiende gebod van totale 

onafhankelijkheid van de ECB; overwegende dat de commissie in het kader van dit 

onderzoek een curriculum vitae van de kandidaat heeft ontvangen, alsmede de 

antwoorden op de hem toegezonden schriftelijke vragenlijst; 

C. overwegende dat deze commissie de kandidaat vervolgens op 26 februari 2018 

gedurende anderhalf uur heeft gehoord, waarbij hij een inleidende verklaring heeft 

afgelegd en daarna de door de leden van de commissie gestelde vragen heeft 

beantwoord; 
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D. overwegende dat het Parlement zich zorgen maakt over het genderevenwicht, de 

selectieprocedure, de timing van de benoeming en de politieke onafhankelijkheid, 

en de Raad verzoekt met het Parlement de dialoog aan te gaan over hoe het proces 

van toekomstige benoemingen kan worden verbeterd; 

1. brengt positief advies uit over de aanbeveling van de Raad voor de benoeming van 

Luis de Guindos tot vicepresident van de Europese Centrale Bank; 

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Europese Raad, aan 

de Raad alsmede aan de regeringen van de lidstaten. 


