
DECYZJA RADY (UE) 2021/603

z dnia 9 kwietnia 2021 r.

w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo Belgii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając decyzję Rady (UE) 2019/852 z dnia 21 maja 2019 r. ustalającą skład Komitetu Regionów (1),

uwzględniając propozycję rządu Belgii,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 300 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w skład Komitetu Regionów wchodzą przed
stawiciele społeczności regionalnych i lokalnych, posiadający mandat wyborczy społeczności regionalnej lub lokal
nej albo odpowiedzialni politycznie przed wybranym zgromadzeniem.

(2) W dniu 26 marca 2020 r. Rada przyjęła decyzję (UE) 2020/511 (2) w sprawie mianowania członków i zastępców 
członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2025 r.

(3) Jedno stanowisko członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z rezygnacją Willema-Frederika SCHILTZA.

(4) Rząd Belgii zaproponował Gwendolyn RUTTEN, która sprawuje regionalny mandat wyborczy jako posłanka do 
Vlaams Parlement (parlamentu flamandzkiego), na stanowisko członka Komitetu Regionów do końca bieżącej kaden
cji, czyli do dnia 25 stycznia 2025 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Na stanowisko członka Komitetu Regionów do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2025 r., zostaje niniej
szym mianowana następująca osoba:

— Gwendolyn RUTTEN, Member of a Regional Assembly: Vlaams Parlement.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 kwietnia 2021 r.

W imieniu Rady
A.P. ZACARIAS
Przewodniczący

(1) Dz.U. L 139 z 27.5.2019, s. 13.
(2) Decyzja Rady (UE) 2020/511 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na 

okres od dnia 26 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2025 r. (Dz.U. L 113 z 8.4.2020, s. 18).
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