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INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
UNII EUROPEJSKIEJ 

RADA 

AKT RADY 

z dnia 20 października 2011 r. 

w sprawie mianowania zastępcy dyrektora Europolu 

(2011/C 310/03) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając decyzję Rady ustanawiającą Europejski Urząd 
Policji (Europol) ( 1 ), w szczególności jej art. 38, 

działając jako organ mający uprawnienia do mianowania 
zastępcy dyrektora Europolu, 

uwzględniając opinię zarządu, 

uwzględniając plan zatrudnienia obowiązujący w Europolu na 
lata 2010–2012, w szczególności jego punkt 1.1 ppkt C oraz 
plan polityki kadrowej Europolu na lata 2011–2013, 
w szczególności jego sekcję 1.2.1, 

Mając na uwadze, co następuje: 

(1) W następstwie złożenia przez zastępcę dyrektora Euro
polu wniosku w sprawie rezygnacji, do którego Rada się 
przychyliła ( 2 ), konieczne jest mianowanie na to stano
wisko innej osoby. 

(2) Decyzja zarządu Europolu ustanawiająca zasady 
dotyczące wyboru, przedłużania okresu sprawowania 
funkcji i odwołania dyrektora i zastępców dyrektora 
Europolu ( 3 ) ustanawia przepisy szczególne w sprawie 
procedur wyboru dyrektora lub zastępcy dyrektora Euro
polu. 

(3) Zarząd przedstawił Radzie krótką listę odpowiednich 
kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora oraz 

pełną dokumentację zgłoszeniową każdej z tych osób, 
a także pełną listę kandydatów spełniających kryteria. 

(4) Na podstawie wszelkich stosownych informacji dostar
czonych przez zarząd Rada zamierza mianować kandy
data, który jej zdaniem spełnia wszystkie wymogi 
potrzebne do objęcia zwolnionego stanowiska zastępcy 
dyrektora, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Niniejszym mianuje się Oldricha MARTINŮ na stanowisko 
zastępcy dyrektora Europolu na okres od dnia 1 listopada 
2011 r. do dnia 31 października 2015 r. w grupie zaszerego
wania AD 13, stopień 1. 

Artykuł 2 

Niniejszy akt staje się skuteczny z dniem jego przyjęcia. 

Zostaje on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 20 października 2011 r. 

W imieniu Rady 

M. SAWICKI 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37. 
( 2 ) Dok. 9425/11 ENFOPOL 126. 
( 3 ) Dz.U. L 348 z 29.12.2009, s. 3.


