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(Samråd) 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 (N8-0053/2018)1, 

– med beaktande av artikel 283.2 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilken Europeiska rådet har hört Europaparlamentet 

(C8-0040/2018), 

– med beaktande av artikel 122 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor 

(A8-0056/2018), och av följande skäl: 

A. I en skrivelse av den 22 februari 2018 uppmanade Europeiska rådet Europaparlamentet 

att yttra sig över nomineringen av Luis de Guindos till uppdraget som vice ordförande 

för Europeiska centralbanken med en mandattid på åtta år med verkan från den 1 juni 

2018. 

B. Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor granskade sedan den 

nominerade kandidatens kvalifikationer, särskilt i förhållande till de villkor som anges i 

artikel 283.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och kravet på 

centralbankens fullständiga oavhängighet i enlighet med artikel 130 i detta fördrag. I 

samband med denna utvärdering har utskottet tagit del av kandidatens meritförteckning 

och svaren på de skriftliga frågor som utskottet ställt till honom. 

C. Utskottet höll den 26 februari 2018 en utfrågning med den nominerade kandidaten. 

Under denna utfrågning, som varade i en timme och en kvart, höll kandidaten först ett 

inledande anförande, och därefter besvarade han utskottsledamöternas frågor. 

D. Europaparlamentet är bekymrat över könsfördelningen, urvalsförfarandet, tidpunkten 

för utnämningen och det politiska oberoendet, och uppmanar rådet att inleda en dialog 
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med parlamentet om hur förfarandet kan förbättras för kommande utnämningar. 

1. Europaparlamentet tillstyrker rådets rekommendation om utnämning av Luis de 

Guindos till vice ordförande för Europeiska centralbanken 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till Europeiska rådet, 

rådet och medlemsstaternas regeringar. 

 


