
DECYZJE

DECYZJA RADY (UE) 2022/1347 

z dnia 18 lipca 2022 r.

w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów, zaproponowanego przez Republikę 
Federalną Niemiec 

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 Niemiec,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 300 ust. 3 Traktatu stanowi, że w skład Komitetu Regionów mają wchodzić przedstawiciele społeczności regio
nalnych i lokalnych, posiadający mandat wyborczy społeczności regionalnej lub lokalnej albo odpowiedzialni poli
tycznie przed wybranym zgromadzeniem.

(2) W dniu 10 grudnia 2019 r. Rada przyjęła decyzję (UE) 2019/2157 (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) Stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z upływem mandatu krajowego, na pod
stawie którego Karin HALSCH została zaproponowana na stanowisko zastępcy członka.

(4) Rząd Niemiec zaproponował Melanie KÜHNEMANN-GRUNOW, przedstawicielkę organu regionalnego posiadającą 
mandat wyborczy społeczności regionalnej, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin (członek izby reprezentantów 
Berlina) na stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 
2025 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Melanie KÜHNEMANN-GRUNOW, będąca przedstawicielką organu regionalnego posiadającą mandat wyborczy społecz
ności regionalnej, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin (członek izby reprezentantów Berlina) zostaje niniejszym mia
nowana na stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2025 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 lipca 2022 r.

W imieniu Rady
Przewodniczący

Z. NEKULA

(1) Dz.U. L 139 z 27.5.2019, s. 13.
(2) Decyzja Rady (UE) 2019/2157 z dnia 10 grudnia 2019 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 327 z 17.12.2019, s. 78).
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