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RADA 

AKT RADY 

z dnia 8 marca 2012 r. 

przedłużający kadencję dyrektora Europolu 

(2012/C 76/04) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając art. 56 ust. 1 i art. 38 decyzji Rady ustanawia
jącej Europejski Urząd Policji (Europol) ( 1 ), 

uwzględniając decyzję zarządu Europolu z dnia 4 czerwca 
2009 r. ustanawiającą zasady dotyczące wyboru, przedłużania 
okresu sprawowania funkcji i odwołania dyrektora i zastępców 
dyrektora Europolu ( 2 ), w szczególności jej art. 12 ust. 1, 

działając jako organ uprawniony do mianowania dyrektora 
i zastępców dyrektora Europolu, 

uwzględniając opinię zarządu Europolu, 

uwzględniając fakt, że zaszeregowanie dyrektora Europolu jest 
uzależnione od zatwierdzenia przez władzę budżetową wielo
letniego planu w dziedzinie polityki kadrowej Europolu na lata 
2013–2015, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Kadencja dyrektora Europolu mianowanego na mocy 
aktu Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. ( 3 ) wygasa w dniu 
15 kwietnia 2013 r. 

(2) Zgodnie z art. 38 ust. 1 decyzji Rady ustanawiającej 
Europejski Urząd Policji (Europol) dyrektora Europolu 
mianuje się na okres czterech lat z możliwością jedno
krotnego przedłużenia kadencji na okres nie dłuższy niż 
cztery lata. 

(3) Zarząd Europolu przedstawił Radzie opinię, w której 
proponuje przedłużyć kadencję dyrektora Europolu, 
Roberta WAINWRIGHTA, o okres czterech lat. 

(4) Na podstawie opinii przedłożonej przez zarząd Europolu 
Rada zamierza przedłużyć kadencję dyrektora Europolu, 
Roberta WAINWRIGHTA, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Niniejszym przedłuża się na okres od dnia 16 kwietnia 2013 r. 
do dnia 15 kwietnia 2017 r. kadencję Roberta WAINWRIGHTA. 

Pod warunkiem zatwierdzenia przez władzę budżetową wielo
letniego planu w dziedzinie polityki kadrowej Europolu na lata 
2013–2015 Robert WAINWRIGHT zostaje zaszeregowany od 
dnia 16 kwietnia 2013 r. do grupy AD 15 stopień 2. 

Artykuł 2 

Niniejszy akt zostaje opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 8 marca 2012 r. 

W imieniu Rady 

M. BØDSKOV 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37. 
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