
IV 

(Zawiadomienia) 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ 

RADA 

AKT RADY 

z dnia 6 kwietnia 2009 r. 

w sprawie mianowania dyrektora Europolu 

(2009/C 111/02) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Konwencję w sprawie ustanowienia Europej
skiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu) ( 1 ), 
w szczególności jej art. 29 ust. 1, 

działając jako organ posiadający uprawnienia do mianowania 
dyrektora Europolu, 

uwzględniając opinię zarządu, 

a także mając na uwadze co następuje: 

(1) W związku z upływem kadencji dyrektora Europolu 
mianowanego decyzją Rady z dnia 28 lutego 
2005 r. ( 2 ) zachodzi konieczność mianowania dyrektora. 

(2) Regulamin pracowniczy mający zastosowanie do pracow
ników Europolu ( 3 ), a w szczególności dodatek 8, ustala 
szczególne przepisy dotyczące procedury wyboru dyrek
tora lub zastępcy dyrektora Europolu. 

(3) Zarząd przedstawił Radzie listę najbardziej odpowiednich 
kandydatów do mianowania na to stanowisko wraz 
z kompletnym dossier każdego z nich, jak również listę 
wszystkich kandydatów. 

(4) Na podstawie wszelkich stosownych informacji przygo
towanych przez zarząd, Rada pragnie powołać kandy
data, który, zgodnie z opinią Rady, spełnia wszystkie 
wymagania wiążące się z oferowanym wakatem na 
stanowisku dyrektora, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Pan Robert WAINWRIGHT zostaje niniejszym mianowany dyrek
torem Europolu od dnia 16 kwietnia 2009 r. do dnia 
15 kwietnia 2013 r. 

Artykuł 2 

Niniejszy akt staje się skuteczny z dniem jego przyjęcia. 

Niniejszy akt zostaje opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 6 kwietnia 2009 r. 

W imieniu Rady 

J. POSPÍŠIL 
Przewodniczący

PL C 111/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.5.2009 

( 1 ) Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 2. 
( 2 ) Dz.U. C 60 z 10.3.2005, s. 2. 
( 3 ) Zob. akt Rady z dnia 3 grudnia 1998 r. ustanawiający regulamin 

pracowniczy mający zastosowanie do pracowników Europolu (Dz.U. 
C 26 z 30.1.1999, s. 23) zmieniony aktem Rady z dnia 19 grudnia 
2002 r. (Dz.U. C 24 z 31.1.2003, s. 1).


