
DECYZJE

DECYZJA RADY (UE) 2021/602

z dnia 8 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania zastępcy dyrektora wykonawczego Europolu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji 
Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 
2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (1), w szczególności jego art. 54 i 55,

działając jako organ uprawniony do powołania dyrektora wykonawczego i zastępców dyrektora wykonawczego Europolu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Kadencja jednego z obecnych zastępców dyrektora wykonawczego Europolu upłynęła z dniem 31 grudnia 2020 r. 
Konieczne jest zatem mianowanie nowego zastępcy dyrektora wykonawczego Europolu.

(2) Decyzja zarządu Europolu z dnia 1 maja 2017 r. ustanawia przepisy dotyczące wyboru, przedłużania mandatu 
i odwoływania ze stanowiska dyrektora wykonawczego i zastępców dyrektora wykonawczego Europolu.

(3) Na mocy art. 3 ust. 1 lit. b) decyzji zarządu Europolu z dnia 1 maja 2017 r. jedno stanowisko zastępcy dyrektora 
wykonawczego Europolu uznaje się za nieobsadzone od dnia 3 lipca 2020 r. Ogłoszenie o naborze na stanowisko 
zastępcy dyrektora wykonawczego Europolu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 
4 września 2020 r. (2).

(4) Zgodnie z art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/794, komisja selekcyjna powołana przez zarząd (zwana dalej 
„komisją selekcyjną”) sporządziła listę kandydatów. W dniu 25 listopada 2020 r. komisja selekcyjna przygotowała 
należycie uzasadnione sprawozdanie i przedłożyła je zarządowi.

(5) Na podstawie sprawozdania komisji selekcyjnej oraz zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/794 i decyzją zarządu 
z dnia 1 maja 2017 r., zarząd wydał w dniu 10 grudnia 2020 r. uzasadnioną opinię w sprawie powołania nowego 
zastępcy dyrektora wykonawczego Europolu, w której zaproponował Radzie listę trzech kandydatów odpowiednich 
na to stanowisko.

(6) W dniu 25 stycznia 2021 r. Rada wybrała Jeana-Philippe’a LECOUFFE’A na stanowisko nowego zastępcy dyrektora 
wykonawczego Europolu, a następnie poinformowała Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego (zwaną dalej „komisją LIBE”), która jest właściwą komisją na potrzeby 
art. 54 ust. 2 akapit czwarty rozporządzenia (UE) 2016/794, o swoim wyborze.

(7) W dniu 24 lutego 2021 r. Jeana-Philippe LECOUFFE stawił się przed komisją LIBE. W dniu 23 marca 2021 r. komisja 
LIBE wydała opinię zgodnie z art. 54 ust. 2 akapit czwarty rozporządzenia (UE) 2016/794,

(1) Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53.
(2) Dz.U. C 293 A z 4.9.2020, s. 1.
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PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Jean-Philippe LECOUFFE zostaje niniejszym powołany na stanowisko zastępcy dyrektora wykonawczego Europolu od dnia 
1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2025 r. w grupie zaszeregowania AD 14.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 kwietnia 2021 r.

W imieniu Rady
A.P. ZACARIAS
Przewodniczący
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