
DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2020/216 

z dnia 17 lutego 2020 r. 

w sprawie mianowania wiceprzewodniczącego i dwóch dodatkowych zatrudnionych w pełnym 
wymiarze czasu członków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające 
jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych 
firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego fun-
duszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (1), w szczegól-
ności jego art. 56 ust. 4 i 6, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 13 listopada 2019 r. Komisja, po wysłuchaniu sesji plenarnej Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporząd-
kowanej Likwidacji (zwanej dalej „Jednolitą Radą”), przyjęła listy najodpowiedniejszych kandydatów na stanowisko 
wiceprzewodniczącego i dwóch dodatkowych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu członków Jednolitej Rady i 
przekazała te listy Parlamentowi Europejskiemu. 

(2) Radę poinformowano o tych listach najodpowiedniejszych kandydatów w dniu 14 listopada 2019 r. 

(3) Zgodnie z art. 56 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 kadencja wiceprzewodniczącego i dwóch zatrudnionych 
w pełnym wymiarze czasu członków Jednolitej Rady trwa pięć lat. 

(4) W dniu 14 stycznia 2020 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący mianowania Jana Reindera DE CARPENTIERA na 
stanowisko wiceprzewodniczącego Jednolitej Rady oraz Jesúsa SAURINA i Pedra MACHADO jako dodatkowych 
zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu członków Jednolitej Rady, po czym przedłożyła ten wniosek Parlamen-
towi Europejskiemu do zatwierdzenia. 

(5) Parlament Europejski zatwierdził ten wniosek w dniu 30 stycznia 2020 r. 

(6) Zaproponowani kandydaci spełniają wymogi określone w art. 56 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Następujące osoby zostają niniejszym mianowane zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu członkami Jednolitej Rady na 
okres pięciu lat od dnia 1 marca 2020 r.: 

— Jan Reinder DE CARPENTIER jako wiceprzewodniczący, 

— Jesús SAURINA jako dyrektor ds. planowania i decyzji o uporządkowanej likwidacji i restrukturyzacji, 

— Pedro MACHADO jako dyrektor ds. planowania i decyzji o uporządkowanej likwidacji i restrukturyzacji. 

(1) Dz.U. L 225 z 30.7.2014, s. 1. 

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 45/8                                                                                                                                            18.2.2020   



Artykuł 2 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 17 lutego 2020 r.  

W imieniu Rady  
J. BORRELL FONTELLES 

Przewodniczący     
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