14.3.2015

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

C 88/1

IV
(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
UNII EUROPEJSKIEJ

RADA
AKT RADY
z dnia 12 marca 2015 r.
w sprawie mianowania zastępcy dyrektora Europolu
(2015/C 88/01)
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając decyzję Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. 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 wieloletni plan w dziedzinie polityki kadrowej Europolu na lata 2014–2016, w szczególności jego sekcje
2.2 i 6,
MAJĄC NA UWADZE, CO NASTĘPUJE:

(1)

W związku z upływem kadencji zastępcy dyrektora Europolu mianowanego decyzją Rady 2007/352/WE z dnia
14 maja 2007 r. w sprawie mianowania zastępcy dyrektora Europolu (2) i ponownie mianowanego aktem Rady
z dnia 26 lipca 2010 r. przedłużający kadencję zastępcy dyrektora Europolu (3) zachodzi konieczność mianowania
zastępcy dyrektora.

(2)

Decyzja zarządu Europolu 2009/1011/WSiSW z dnia 4 czerwca 2009 r. ustanawiająca zasady dotyczące wyboru,
przedłużania okresu sprawowania funkcji i odwołania dyrektora i zastępców dyrektora Europolu (4) określa prze
pisy szczególne dotyczące procedur rekrutacji dyrektora lub zastępcy dyrektora Europolu.

(3)

Zarząd przedstawił Radzie listę branych pod uwagę odpowiednich kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora
wraz z pełną dokumentacją zgłoszeniową każdego ze wstępnie wybranych kandydatów oraz listę wszystkich kan
dydatów spełniających kryteria.

(4)

Na podstawie wszelkich stosownych informacji przedstawionych 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
Luis DE EUSEBIO RAMOS zostaje niniejszym mianowany zastępcą dyrektora Europolu na okres od dnia 1 sierpnia
2015 r. do dnia 31 lipca 2019 r. w grupie zaszeregowania AD 13, stopień 1.
(1)
(2)
(3)
(4)

Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37.
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Dz.U. C 206 z 30.7.2010, s. 1.
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Artykuł 2
Niniejszy akt staje się skuteczny z dniem jego przyjęcia.
Niniejszy akt zostaje opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Sporządzono w Brukseli dnia 12 marca 2015 r.

W imieniu Rady
R. KOZLOVSKIS

Przewodniczący

