
DECYZJA RADY (UE) 2015/994 

z dnia 23 czerwca 2015 r. 

w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od 
dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 300 ust. 3 i art. 305, 

uwzględniając decyzję Rady 2014/930/UE z dnia 16 grudnia 2014 r. ustalającą skład Komitetu Regionów (1), 

uwzględniając propozycję przedstawioną przez państwo członkowskie, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Art. 300 ust. 3 Traktatu stanowi, że warunkiem zostania członkiem lub zastępcą członka Komitetu Regionów 
jest – oprócz bycia przedstawicielem organizacji regionalnych lub lokalnych – posiadanie mandatu wyborczego 
organu regionalnego lub lokalnego albo bycie odpowiedzialnym politycznie przed wybranym zgromadzeniem. 

(2)  Art. 305 Traktatu stanowi, że członkowie Komitetu Regionów oraz w równej liczbie zastępcy członków są 
mianowani przez Radę na okres pięciu lat zgodnie z propozycjami każdego z państw członkowskich. 

(3)  Kadencja członków i zastępców członków Komitetu Regionów skończyła się w dniu 25 stycznia 2015 r.; należy 
zatem mianować nowych członków i zastępców członków. 

(4)  W dniu 26 stycznia 2015 r. Rada przyjęła decyzję (UE) 2015/116 (2) w sprawie mianowania członków 
i zastępców członków zaproponowanych przez rządy: Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Irlandii, Grecji, 
Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty, Niderlandów, Austrii, 
Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji, a także 23 członków i 23 zastępców członków 
zaproponowanych przez rząd Niemiec oraz 18 członków i 16 zastępców członków zaproponowanych przez 
rząd Polski na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. Członkowie i zastępcy członków, 
których nominacje nie zostały przekazane Radzie przed dniem 22 stycznia 2015 r., nie mogli zostać 
uwzględnieni w decyzji (UE) 2015/116. 

(5)  W dniu 5 lutego 2015 r. Rada przyjęła decyzję (UE) 2015/190 (3) w sprawie mianowania pozostałych członka 
i zastępcy członka zaproponowanych przez rząd Niemiec oraz członków i zastępców członków zapropono
wanych przez rząd Zjednoczonego Królestwa. 

(6)  Po przyjęciu decyzji (UE) 2015/116 oraz (UE) 2015/190 trzy stanowiska członków i pięć stanowisk zastępców 
członków z Polski pozostały nieobsadzone. 

(7)  W dniu 29 maja 2015 r. Radzie przedłożono listę zawierającą kandydatury trzech członków i sześciu zastępców 
członków zaproponowanych przez rząd Polski. Lista ta zawiera sześć kandydatur zastępców członków, ponieważ 
Marek Karol OLSZEWSKI, który był uprzednio zastępcą członka, został mianowany członkiem Komitetu 
Regionów. Ci członkowie i zastępcy członków powinni zostać mianowani na ten sam okres – to jest od dnia 
26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. – co członkowie i zastępcy członków mianowani decyzją (UE) 
2015/116 oraz decyzją (UE) 2015/190. Niniejsza decyzja powinna mieć zatem zastosowanie z mocą wsteczną 
od dnia 26 stycznia 2015 r., 
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(1) Dz.U. L 365 z 19.12.2014, s. 143. 
(2) Decyzja Rady (UE) 2015/116 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na 

okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 20 z 27.1.2015, s. 42). 
(3) Decyzja Rady (UE) 2015/190 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na 

okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 31 z 7.2.2015, s. 25). 



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym mianuje się do Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r.: 

—  na stanowiska członków – osoby znajdujące się na liście przedstawionej przez państwo członkowskie zawartej 
w załączniku I, 

—  na stanowiska zastępców członków – osoby znajdujące się na liście przedstawionej przez państwo 
członkowskie zawartej w załączniku II. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 26 stycznia 2015 r. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 23 czerwca 2015 r. 

W imieniu Rady 
E. RINKĒVIČS 

Przewodniczący   

ZAŁĄCZNIK I 

ПРИЛОЖЕНИЕ I – ANEXO I – PŘÍLOHA I – BILAG I – ANHANG I – I LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ANNEX I – 
ANNEXE I – PRILOG I – ALLEGATO I – I PIELIKUMS – I PRIEDAS – I. MELLÉKLET – ANNESS I – BIJLAGE I – 

ZAŁĄCZNIK I – ANEXO I – ANEXA I – PRÍLOHA I – PRILOGA I – LIITE I – BILAGA I 

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi/ 
Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter 

POLSKA 

Paweł GRZYBOWSKI 

burmistrz miasta Rypin 

Marek Karol OLSZEWSKI 

wójt gminy Lubicz 

Sławomir SOSNOWSKI 

radny województwa lubelskiego  
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ZAŁĄCZNIK II 

ПРИЛОЖЕНИЕ II – ANEXO II – PŘÍLOHA II – BILAG II – ANHANG II – II LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – ANNEX II 
– ANNEXE II – PRILOG II – ALLEGATO II – II PIELIKUMS – II PRIEDAS – II. MELLÉKLET – ANNESS II – 

BIJLAGE II – ZAŁĄCZNIK II – ANEXO II – ANEXA II – PRÍLOHA II – PRILOGA II – LIITE II – BILAGA II 

Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternate 
members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji/Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/ 

Plaatsvervangers/Zastępcy członków/Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/ Suppleanter 

POLSKA 

Rafał Piotr BRUSKI 

prezydent miasta Bydgoszczy 

Marian Adam BURAS 

wójt gminy Morawica 

Marcin OCIEPA 

radny miasta Opola 

Krzysztof PASZYK 

radny województwa wielkopolskiego 

Cezary PRZYBYLSKI 

radny województwa dolnośląskiego 

Grzegorz WOLNIK 

radny województwa śląskiego  
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