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(Konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 11 lutego 2019 r. (05940/2019)1,

– uwzględniając art. 283 ust. 2 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0050/2019),

– uwzględniając Protokół nr 4 w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków 
Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 11.2,

– uwzględniając art. 122 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0144/2019),

A. mając na uwadze, że pismem z dnia 14 lutego 2019 r. Rada Europejska zasięgnęła 
opinii Parlamentu Europejskiego w sprawie powołania Philipa R. Lane’a na stanowisko 
członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego na okres ośmiu lat od dnia 1 
czerwca 2019 r.,

B. mając na uwadze, że Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego 
dokonała oceny kwalifikacji kandydata, zwłaszcza pod kątem wymogów określonych 
w art. 283 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w świetle potrzeby 
zapewnienia pełnej niezależności EBC zgodnie z art. 130 tego traktatu; mając na 
uwadze, że w ramach procesu oceny komisja otrzymała życiorys kandydata, jak 
również odpowiedzi na przedstawione mu w kwestionariuszu pytania;

C. mając na uwadze, że komisja odbyła następnie przesłuchanie kandydata w dniu 
26 lutego 2019 r., podczas którego wygłosił on oświadczenie wstępne, a następnie 
udzielił odpowiedzi na pytania członków komisji,

1 Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.



D. mając na uwadze, że pomimo licznych wniosków wystosowanych przez Parlament 
Europejski do Rady w sprawie podjęcia działań w celu zapewnienia równowagi płci 
w Zarządzie EBC, Rada Europejska ku ubolewaniu Parlamentu nie potraktowała tych 
wniosków poważnie, w związku z czym Parlament domaga się wzięcia ich pod uwagę 
przy kolejnej nominacji; mając na uwadze, że kobiety nadal są niedostatecznie 
reprezentowane na stanowiskach kierowniczych w obszarze usług bankowych i 
finansowych; mając na uwadze, że wszystkie instytucje i organy unijne i krajowe 
powinny wdrożyć konkretne środki w celu zapewnienia równowagi płci;

1. wydaje pozytywną opinię w sprawie zalecenia Rady dotyczącego powołania Philipa 
R. Lane’a na stanowisko członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie 
Europejskiej, Radzie oraz rządom państw członkowskich.


