
IV 

(Zawiadomienia) 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ 

RADA 

AKT RADY 

z dnia 9 października 2009 r. 

dotyczący ponownego mianowania zastępcy dyrektora Europolu 

(2009/C 249/04) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego 
Urzędu Policji (konwencja o Europolu) ( 1 ), w szczególności jej 
art. 29 ust. 2, 

działając jako organ posiadający uprawnienia do mianowania 
dyrektora i zastępców dyrektora Europolu, 

uwzględniając opinię Zarządu, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Kadencja zastępcy dyrektora Europolu mianowanego na 
mocy aktu Rady z dnia 24 lipca 2006 r. ( 2 ) wygasa 
w dniu 31 sierpnia 2010 r. 

(2) Regulamin pracowniczy mający zastosowanie do pracow
ników Europolu ( 3 ), a w szczególności jego załącznik 8, 
ustala przepisy szczególne dotyczące procedury ponow
nego mianowania dyrektora lub zastępcy dyrektora Euro
polu. 

(3) Zastępców dyrektora Europolu mianuje się na okres czte
rech lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia, 
zgodnie z art. 38 ust. 2 decyzji Rady ustanawiającej 
Europejski Urząd Policji (EUROPOL) („decyzja dotycząca 
Europolu”) ( 4 ). 

(4) Zgodnie z art. 39 decyzji dotyczącej Europolu zastoso
wanie mają regulamin pracowniczy urzędników 
Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych 
pracowników Wspólnot Europejskich. Powyższe znajdzie 
zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r. zgodnie z art. 
64 ust. 2 decyzji dotyczącej Europolu. Zgodnie z art. 47 
lit. a) warunków zatrudnienia innych pracowników 
Wspólnot Europejskich zatrudnienie personelu zatrudnio
nego na czas określony ustaje z końcem miesiąca, 
w którym pracownik ukończy 65 lat. 

(5) Zarząd przedstawił Radzie jednomyślną opinię, w której 
zaproponował, by na stanowisko zastępcy dyrektora 
Europolu ponownie mianować Michela QUILLÉgo, obec
nego zastępcę dyrektora Europolu. 

(6) Na podstawie opinii przedstawionej przez Zarząd Rada 
wyraża wolę ponownego mianowania Michela QUILLÉgo 
zastępcą dyrektora. 

(7) W możliwe najkrótszym terminie po rozpoczęciu 
obowiązywania decyzji dotyczącej Europolu Rada 
wyznaczy grupę i stopień zaszeregowania, mające zasto
sowanie do ponownego mianowania Michela QUILLÉgo, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Niniejszym Michel QUILLÉ zostaje ponownie mianowany 
zastępcą dyrektora Europolu na okres od dnia 31 sierpnia 
2010 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.
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( 1 ) Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 2. 
( 2 ) Dokument Rady 11819/06 EUROPOL 69. 
( 3 ) Akt Rady z dnia 3 grudnia 1998 r. ustanawiający regulamin pracow

niczy mający zastosowanie do pracowników Europolu (Dz.U. C 26 
z 30.1.1999, s. 23). 

( 4 ) Decyzja Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. (Dz.U. 
L 121 z 15.5.2009, s. 37).



Artykuł 2 

Niniejszy akt staje się skuteczny z dniem jego przyjęcia. 

Zostaje on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 9 października 2009 r. 

W imieniu Rady 

Å. TORTENSSON 
Przewodniczący
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