
P7_TA(2013)0249

Mianowanie członka Komisji Europejskiej

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia mianowania Nevena 
Mimicy na członka Komisji (2013/0806(NLE))

(2016/C 065/35)

Parlament Europejski,

— uwzględniając akt o przystąpieniu Chorwacji, w szczególności jego art. 21 ust. 1,

— uwzględniając złożony przez rząd Chorwacji w dniu 25 kwietnia 2013 r. wniosek o mianowanie Nevena Mimicy na 
członka Komisji,

— uwzględniając pismo Rady z dnia 2 maja 2013 r., zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem w sprawie 
decyzji dotyczącej mianowania Nevena Mimicy na członka Komisji, która to decyzja ma zostać przyjęta za wspólnym 
porozumieniem z przewodniczącym Komisji,

— uwzględniając przesłuchanie Nevena Mimicy, które odbyło się w dniu 4 czerwca 2013 r. przed Komisją Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów wspólnie z Komisją Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisją zaangażowaną, oraz oświadczenie w sprawie oceny wydane po 
przeprowadzeniu przesłuchania,

— uwzględniając art. 106 Regulaminu i załącznik XVII do Regulaminu,

1. zatwierdza mianowanie Nevena Mimicy na członka Komisji na okres pozostały do zakończenia kadencji Komisji do 
dnia 31 października 2014 r.;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie, Komisji i rządom państw 
członkowskich. 

P7_TA(2013)0251

Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Nevena Matesa na członka 
Trybunału Obrachunkowego (C7-0106/2013 – 2013/0804(NLE))

(Konsultacja)

(2016/C 065/36)

Parlament Europejski,

— uwzględniając art. 286 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada skonsultowała się 
z Parlamentem (C7–0106/2013),

— uwzględniając art. 108 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7–0182/2013),

A. mając na uwadze, że Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego dokonała oceny kwalifikacji kandydata, 
zwłaszcza pod kątem wymogów określonych w art. 286 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

B. mając na uwadze, że na posiedzeniu w dniu 27 maja 2013 r. Komisja Kontroli Budżetowej przesłuchała kandydata 
zgłoszonego przez Radę na stanowisko członka Trybunału Obrachunkowego;

19.2.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 65/199

Środa, 12 czerwca 2013 r.


