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PARLAMENT EUROPEJSKI

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA KANDYDATUR NA STANOWISKO EUROPEJSKIEGO
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

(2004/C 213/04)

Uwzględniając art. 21 i 195 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz art. 107d Traktatu
ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

uwzględniając postanowienia i ogólne warunki wykonywania zadań przez Rzecznika Praw Obywatelskich,
przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 9 marca 1994 r. (Dz.U. L 113 z 4.5.1994) i zmienione decyzją
Parlamentu z dnia 14 marca 2002 r. (Dz.U. L 92 z 9.4.2002) oraz w szczególności ich art. 6
i art. 7, zawarte w załączniku X do Regulaminu Parlamentu Europejskiego,

uwzględniając też art. 194 Regulaminu Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich zostanie mianowany przez Parlament Europejski na kadencję
Parlamentu w latach 2004-2009;

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może być mianowany ponownie;

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich jest wybierany spośród osób, które są obywatelami Unii,
korzystają z pełni praw cywilnych i politycznych, dają pełne gwarancje niezależności oraz spełniają
warunki wymagane w kraju ich pochodzenia do sprawowania najwyższych stanowisk sądowych lub
posiadają doświadczenie i uznane kompetencje do sprawowania urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich,

1. Niniejszym zaprasza się do składania kandydatur na stanowisko Europejskiego Rzecznika Praw Obywa-
telskich mianowanego przez Parlament Europejski.

2. Kandydaci muszą mieć poparcie co najmniej trzydziestu siedmiu posłów do Parlamentu Europejskiego
będących obywatelami co najmniej dwóch Państw Członkowskich oraz muszą dostarczyć wszelkie
dokumenty pozwalające stwierdzić w sposób nie budzący wątpliwości, że spełniają warunki określone
w postanowieniach i ogólnych warunkach wykonywania zadań przez Rzecznika Praw Obywatelskich,
jak i uroczyste zobowiązanie, zgodnie z którym w przypadku nominacji na stanowisko Rzecznika Praw
Obywatelskich kandydat/kandydatka nie będzie podczas swojej kadencji prowadzić żadnej innej zarob-
kowej lub niezarobkowej działalności zawodowej.

3. Kandydatury należy przesyłać do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego nie później niż do dnia
30 września 2004 r. (1)
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(1) Kandydatury należy przesyłać na adres:
The President of the European Parliament
(Applications to the post of European Ombudsman)
Louise Weiss Building
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg Cedex, Francja
lub
Paul-Henri Spaak Building
rue Wiertz
B-1047 Bruksela, Belgia


