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Az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezése 
Az Európai Parlament 2019. március 14-i határozata a Tanácsnak az Európai Központi 
Bank igazgatósági tagságára történő jelölésre vonatkozó ajánlásáról (05940/2019 – C8-
0050/2019 – 2019/0801(NLE))
(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács 2019. február 11-i ajánlására (05940/2019)1,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 283. cikke (2) bekezdésének 
második albekezdésére, amelynek megfelelően az Európai Tanács konzultált a 
Parlamenttel (C8-0050/2019),

– tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank 
alapokmányáról szóló 4. jegyzőkönyvre és különösen annak 11.2 cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 122. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0144/2019),

A. mivel az Európai Tanács 2019. február 14-i levelével konzultált az Európai Parlamenttel 
Philip R. Lane-nek az Európai Központi Bank igazgatóságági tagjává 2019. június 1-
jétől nyolc évi időtartamra történő kinevezéséről;

B. mivel az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága értékelte – különösen az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 283. cikkének (2) bekezdésében foglalt 
feltételek, valamint az EKB-nak a Szerződés 130. cikkéből következő teljes 
függetlensége követelménye szempontjából – a jelölt képességeit; mivel ezen értékelés 
keretében a bizottság megismerhette a jelölt életrajzát és a neki küldött írásbeli 
kérdőívre adott válaszait;

1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.



C. mivel ezt követően a bizottság 2019. február 26-án meghallgatás keretében találkozott a 
jelölttel, aki a meghallgatáson bevezető nyilatkozatot tett, majd válaszolt a bizottság 
tagjai által feltett kérdésekre;

D. mivel a Parlament sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy annak ellenére, hogy az Európai 
Parlament számos alkalommal kérte a Tanácsot az EKB Igazgatóságában a nemek 
közötti egyensúly hiányának orvoslására, az Európai Tanács nem vette komolyan ezt a 
kérést, és kéri, hogy a következő kinevezés során vegyék figyelembe a kérést; mivel a 
nők továbbra is alulreprezentáltak a banki és pénzügyi szolgáltatások terén betöltött 
vezetői pozíciókban; mivel valamennyi uniós és nemzeti intézménynek és szervnek 
konkrét intézkedéseket kell végrehajtania a nemek közötti egyensúly biztosítása 
érdekében;

1. kedvező véleményt nyilvánít a Philip R. Lane Európai Központi Bank igazgatósági 
tagjává történő kinevezésére irányuló tanácsi ajánlásról;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, 
valamint a tagállamok kormányának.


