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V
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SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

EVROPSKÝ PARLAMENT
VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NOMINACÍ K VOLBĚ EVROPSKÉHO VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV
(2019/C 293/01)
S ohledem na články 24 a 228 Smlouvy o fungování Evropské unie a článek 106a Smlouvy o založení Evropského
společenství pro atomovou energii,

s ohledem na pravidla a obecné podmínky pro výkon funkce veřejného ochránce práv přijaté Evropským parlamentem
dne 9. března 1994 (1), a zejména na články 6 a 7 těchto pravidel,

s ohledem na článek 231 jednacího řádu Evropského parlamentu o volbě evropského veřejného ochránce práv,

vzhledem k tomu, že se volba evropského veřejného ochránce práv Evropským parlamentem bude v tomto případě
vztahovat na volební období 2019–2024,

vzhledem k tomu, že evropský veřejný ochránce práv může být volen opakovaně,

vzhledem k tomu, že evropský veřejný ochránce práv je vybírán z osob, které jsou občany Unie, mají plná občanská
a politická práva, poskytují veškeré záruky nezávislosti a splňují podmínky požadované pro výkon nejvyšších soudních
funkcí ve své zemi nebo mají obecně uznávané zkušenosti a způsobilost pro výkon funkce veřejného ochránce práv,

1. tímto vyzýváme k předložení nominací k volbě evropského veřejného ochránce práv Evropským parlamentem;

2. kandidáti musí mít podporu nejméně čtyřiceti poslanců Evropského parlamentu, kteří jsou státními příslušníky
nejméně dvou členských států, a musí předložit všechny doklady nezbytné k tomu, aby bylo jednoznačně prokázáno,
že splňují podmínky stanovené pravidly a obecnými podmínkami pro výkon funkce veřejného ochránce práv, a čestné
prohlášení kandidáta, že pokud bude do funkce zvolen, nebude v průběhu svého funkčního období vykonávat žádnou
jinou výdělečnou nebo nevýdělečnou profesní činnost;
(1) Úř. věst. L 113, 4.5.1994, s. 15.
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3. nominace musí být zaslány předsedovi Evropského parlamentu nejpozději 30. září 2019 (2);
4. veškeré zpracování osobních údajů během posuzování a volby bude v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2018/1725 (3). Veškeré podrobnosti o činnostech zpracování jsou k dispozici na adrese: http://www.
europarl.europa.eu/ombudsmanelection2019/en/home/home.html.

D.M. SASSOLI

předseda Evropského parlamentu

(2) Nominace se zasílají na adresu:
Président du Parlement Européen
(Candidature au poste de Médiateur européen)
PHS 06A055
Poštovní adresa:
Bâtiment Louise Weiss
Allée du Printemps
BP 1024/F
67070 Strasbourg Cedex
FRANCE
nebo
Bâtiment Paul-Henri Spaak
rue Wiertz
B-1047 Brussels
BELGIQUE/BELGIË
Nominace by měly obsahovat příslušné kontaktní údaje, včetně elektronické adresy.
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpraco
váním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES)
č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).
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