
DECYZJE 

DECYZJA RADY 

z dnia 1 grudnia 2011 r. 

w sprawie ustaleń praktycznych i proceduralnych dotyczących mianowania przez Radę czterech 
członków panelu europejskiego utworzonego na potrzeby działania Unii Europejskiej na rzecz 

Znaku Dziedzictwa Europejskiego 

(2011/831/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1194/2011/UE z dnia 16 listopada 2011 r. ustanawiającą dzia 
łanie Unii Europejskiej na rzecz Znaku Dziedzictwa Europej
skiego ( 1 ), w szczególności jej art. 8, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Art. 8 decyzji nr 1194/2011/UE stanowi, że należy 
utworzyć europejski panel niezależnych ekspertów 
(„panel europejski”), że w jego skład ma wchodzić trzy
nastu członków mianowanych przez instytucje i organy 
europejskie oraz że czterech z nich ma mianować Rada 
na trzyletnią kadencję. 

(2) Każda instytucja i każdy organ powinny dążyć do tego, 
by kompetencje mianowanych przez nie członków 
panelu europejskiego uzupełniały się w możliwie 
największym stopniu. 

(3) W momencie zgłaszania kandydatur na stanowiska 
członków panelu europejskiego państwo członkowskie, 
którego obywatel lub obywatele są członkami tego 
panelu, mianowanymi przez instytucje lub organ inny 
niż Rada, są zachęcane, by uwzględnić zwiększenie 
równowagi geograficznej i płciowej w panelu przy decy
dowaniu o udziale w tym procesie. 

(4) Rada powinna podjąć decyzję w sprawie ustaleń prak
tycznych i proceduralnych dotyczących mianowania 
wyznaczanych przez nią czterech członków panelu euro
pejskiego. 

(5) Ustalenia te powinny być sprawiedliwe, łatwe do reali
zacji, niedyskryminujące, przejrzyste, a także powinny 
gwarantować należyte spełnianie obowiązków przez 
członków mianowanych do panelu europejskiego, 

(6) W razie konieczności ustalenia te powinny być dostoso
wane w zależności od rezultatów ocen działania na rzecz 
Znaku Dziedzictwa Europejskiego, o którym mowa 
w art. 18 decyzji nr 1194/2011/UE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Rada podejmuje decyzję w sprawie mianowania czterech 
członków panelu europejskiego zgodnie z ustaleniami praktycz
nymi i proceduralnymi określonymi w art. 2. 

Artykuł 2 

1. Państwa członkowskie są zapraszane do zgłaszania kandy
datur na stanowiska członków panelu europejskiego. Uczest
nictwo państwa członkowskiego w tym procesie jest dobro
wolne. Każde państwo członkowskie ma prawo do zgłoszenia 
wyłącznie jednego kandydata. Aby zagwarantować zrówno
ważoną reprezentację geograficzną, z uczestnictwa wyłączone 
zostają państwa członkowskie, z których pochodzą eksperci 
mianowani na poprzednią kadencję przez Radę. 

2. Podania składa się pisemnie i należy w nich wyraźnie 
udowodnić, że dany kandydat jest niezależnym ekspertem 
posiadającym znaczące doświadczenie i wiedzę fachową 
z dziedzin odnoszących się do celów działania i że będzie 
zaangażowany w prace panelu europejskiego zgodnie 
z wymogami określonymi w części 1 załącznika. Podania 
muszą zawierać również odpowiednio podpisane oświadczenie 
przedstawione w części 2 załącznika. 

3. Spośród przedstawionych poniżej kategorii określa się 
w podaniach jedną, główną kategorię wiedzy fachowej, którą 
dysponuje dany kandydat: 

— historia i kultury Europy, 

— edukacja i młodzież, 

— zarządzanie kulturą, w tym w wymiarze dziedzictwa kultu
rowego, 

— komunikacja i turystyka. 

4. Podania zatwierdzone przez właściwy organ przygoto
wawczy Rady biorą udział w losowaniu, które ma wyłonić 
jednego kandydata w każdej z czterech kategorii, o których 
mowa w ust. 3. Pierwsze nazwisko wylosowane w każdej kate
gorii zostaje uznane za wybrane. Następnie wybór ten zostaje 
zatwierdzony przez Radę.
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( 1 ) Dz.U. L 303 z 22.11.2011, s. 1.



5. Jeśli w jednej kategorii lub w kilku kategoriach nie zgło
szono kandydatów, jeden kandydat lub więcej dodatkowych 
kandydatów zostaje wylosowanych w kategoriach, w których 
kandydatów jest najwięcej. Jeśli w danej kategorii jest tylko 
jeden kandydat, jest on wybierany bez losowania. 

6. W przypadku gdy członek panelu europejskiego nie jest 
w stanie realizować swojego mandatu, państwo członkowskie, 
które mianowało tego członka, jak najszybciej mianuje jego 
następcę. Mianowanie to powinno spełniać wymogi przedsta
wione w części 1 i 2 załącznika i będzie dotyczyło okresu 
pozostającego do końca kadencji danego członka. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 1 grudnia 2011 r. 

W imieniu Rady 

W. KOSINIAK-KAMYSZ 
Przewodniczący 

ZAŁĄCZNIK 

LISTA WYMOGÓW, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIAĆ KANDYDACI 

CZĘŚĆ 1 

KAŻDE PISEMNE ZGŁOSZENIE ZAWIERA: 

— opis wykształcenia, doświadczenia zawodowego i szczególnych osiągnięć kandydata związanych z celami działania 
oraz kryteriami, które muszą spełniać obiekty, 

— wybór konkretnej kategorii wiedzy fachowej wraz z uzasadnieniem tego wyboru. 

CZĘŚĆ 2 

KAŻDE ZGŁOSZENIE ZAWIERA PONIŻSZE PISEMNE OŚWIADCZENIE: 

„Jestem świadoma/świadomy: 

— że z przedmiotowym stanowiskiem związane są określone obowiązki i jestem w stanie poświęcić pracy na rzecz 
panelu europejskiego odpowiednią liczbę dni roboczych w ciągu roku, 

— że członkostwo w panelu europejskim nie jest funkcją honorową i że za tę pracę otrzymam wynagrodzenie, 
a Komisja pokryje koszty podróży i zakwaterowania, 

— że obowiązki członka panelu wymagają niezależności i że będę zobowiązana/zobowiązany do podpisywania co 
roku oświadczenia o braku faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów, zgodnie z art. 8 ust. 5 decyzji nr 
1194/2011/UE.”.
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