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Parlament Europejski, 

— uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 maja 2011 r. (10057/2011) ( 1 ), 

— uwzględniając art. 283 ust. 2 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie 
z którym Rada Europejska skonsultowała się z Parlamentem (C7-0134/2011), 

— uwzględniając art. 109 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0229/2011), 

A. mając na uwadze, że pismem z dnia 20 maja 2011 r. Rada Europejska skonsultowała się z Parlamentem 
Europejskim w sprawie mianowania Maria Draghiego Prezesem Europejskiego Banku Centralnego na 
ośmioletnią kadencję ze skutkiem od dnia 1 listopada 2011 r., 

B. mając na uwadze, że Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego przystąpiła następnie 
do oceny kwalifikacji nominowanego kandydata, zwłaszcza pod kątem wymogów określonych w art. 
283 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz w świetle potrzeby zapewnienia 
pełnej niezawisłości Europejskiego Banku Centralnego zgodnie z art. 130 TFUE, a także mając na 
uwadze, że w ramach procesu oceny komisja otrzymała życiorys kandydata oraz jego odpowiedzi 
na przesłane mu pytania pisemne, 

C. mając na uwadze, że następnie komisja odbyła w dniu 14 czerwca 2011 r. dwuipółgodzinne przesłu
chanie nominowanego kandydata, kiedy to wygłosił on oświadczenie wstępne, a potem udzielił odpo
wiedzi na pytania członków komisji, 

1. wydaje przychylną opinię w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania Maria Draghiego na 
stanowisko Prezesa Europejskiego Banku Centralnego; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie Europejskiej, Radzie 
oraz rządom państw członkowskich.
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( 1 ) Dz.U. L 150 z 9.6.2011, s. 8. 

Czwartek, 23 czerwca 2011 r.
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