
A. mając na uwadze, że pismem z dnia 24 lutego 2010 r. Rada skonsultowała się z Parlamentem Europej
skim w sprawie powołania Vítora Constâncio na stanowisko wiceprezesa Europejskiego Banku Central
nego na ośmioletnią kadencję, 

B. mając na uwadze, że Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego przystąpiła następnie 
do oceny kwalifikacji kandydata, biorąc w szczególności pod uwagę wymogi określone w art. 283 ust. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w świetle potrzeby zapewnienia pełnej niezależności 
EBC zgodnie z art. 130, a także mając na uwadze, że w procesie oceny komisja otrzymała życiorys 
kandydata oraz jego odpowiedzi na przesłane mu pytania pisemne, 

C. mając na uwadze, że komisja odbyła następnie dwugodzinne przesłuchanie kandydata w dniu 23 marca 
2010 r., podczas którego wygłosił on oświadczenie wstępne, a następnie udzielił odpowiedzi na pytania 
członków komisji, 

1. przedstawia Radzie pozytywną opinię w sprawie zalecenia dotyczącego powołania Vítora Constâncio 
na stanowisko wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego; 

2. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie Europejskiej i Radzie. 

Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego Milana Martina Cvikla 

P7_TA(2010)0074 

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie nominacji Milana Martina 
Cvikla na członka Trybunału Obrachunkowego (C7-0022/2010 – 2010/0810(NLE)) 

(2011/C 4 E/13) 

(Konsultacja) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając art. 286 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu UE, zgodnie z którym Rada skonsultowała się 
z Parlamentem (C7–0022/2010), 

— uwzględniając, że na posiedzeniu w dniu 16 marca 2010 r. Komisja Kontroli Budżetowej wysłuchała 
kandydata zaproponowanego przez Radę na członka Trybunału Obrachunkowego; 

— uwzględniając art. 108 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0046/2010), 

A. mając na uwadze, że Milan Martin Cvikl spełnia warunki określone w art. 286 ust. 1 Traktatu 
o funkcjonowaniu UE, 

1. wydaje pozytywną opinię w sprawie mianowania Milana Martina Cvikla członkiem Trybunału Obra
chunkowego; 

2. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie oraz do wglądu Trybunałowi 
Obrachunkowemu, jak również innym instytucjom Unii Europejskiej i organom kontroli w państwach 
członkowskich.
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Czwartek, 25 marca 2010 r.


