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Imenovanje člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke
Sklep Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2019 o priporočilu Sveta o imenovanju 
člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke (05940/2019 – C8-0050/2019 – 
2019/0801(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 11. februarja 2019 (05940/2019)1,

– ob upoštevanju druge alinee člena 283(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu 
s katerim se je posvetoval z Evropskim svetom (C8-0050/2019),

– ob upoštevanju Protokola št. 4 o statutu Evropskega sistema centralnih bank in 
Evropske centralne banke ter zlasti člena 11.2 Protokola,

– ob upoštevanju člena 122 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0144/2019),

A. ker se je Evropski svet s pismom z dne 14. februarja 2019 posvetoval z Evropskim 
parlamentom o imenovanju Philipa R. Lana za člana izvršilnega odbora Evropske 
centralne banke za mandat osmih let z začetkom 1. junija 2019;

B. ker je Odbor za ekonomske in monetarne zadeve ocenil kandidatova priporočila, zlasti 
glede na zahteve iz člena 283(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije ter potrebo po 
polni neodvisnosti Evropske centralne banke v skladu s členom 130; ker je med 
ocenjevanjem odbor prejel življenjepis kandidata ter njegove odgovore na pisni 
vprašalnik, ki mu je bil poslan;

C. ker je imel nato kandidat 26. februarja 2019 predstavitev v odboru, ki jo je začel z 
uvodno izjavo, nadaljeval pa z odgovori na vprašanja članov odbora;

D. ker Evropski parlament obžaluje, da Evropski svet ne glede na številne pozive 
Evropskega parlamenta Svetu, naj ponovno obravnava neuravnoteženo zastopanost 

1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.



spolov v izvršilnem odboru Evropske centralne banke, tega poziva ni obravnaval resno, 
in zahteva, da se ta poziv upošteva pri naslednjem imenovanju; ker so ženske še vedno 
premalo zastopane na vodilnih položajih na področju bančništva in finančnih storitev; 
ker bi morali EU ter vse nacionalne institucije in organi izvajati konkretne ukrepe za 
zagotovitev uravnotežene zastopanosti spolov;

1. odobri priporočilo Sveta za imenovanje Philipa R. Lana za člana izvršilnega odbora 
Evropske centralne banke;

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Evropskemu svetu, Svetu in vladam 
držav članic.


