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AFGØRELSER
RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2021/1282
af 30. juli 2021
om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget efter indstilling fra Den Tjekkiske Republik

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 305,
under henvisning til Rådets afgørelse (EU) 2019/852 af 21. maj 2019 om Regionsudvalgets sammensætning (1),
under henvisning til indstilling fra den tjekkiske regering, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til traktatens artikel 300, stk. 3, består Regionsudvalget af repræsentanter for regionale og lokale
myndigheder, der enten skal være valgt til en regional eller lokal myndighed eller være politisk ansvarlige over for
en valgt forsamling.

(2)

Rådet vedtog den 10. december 2019 afgørelse (EU) 2019/2157 (2) om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter
til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2020 til den 25. januar 2025.

(3)

Der er blevet en plads ledig som suppleant til Regionsudvalget efter Pavel HEČKOs dødsfald.

(4)

Den tjekkiske regering har indstillet Arnošt ŠTĚPÁNEK, der er repræsentant for en regional myndighed og er er valgt
til en regional myndighed, Zastupitel Královéhradeckého kraje, Česká republika (repræsentant for Hradec Královéregionen, Den Tjekkiske Republik), som suppleant til Regionsudvalget for den resterende del af mandatperioden,
dvs. indtil den 25. januar 2025 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Arnošt ŠTĚPÁNEK, der er repræsentant for en regional myndighed og er valgt til en myndighed, Zastupitel Královéhradeckého
kraje, Česká republika (repræsentant for Hradec Králové-regionen, Den Tjekkiske Republik), beskikkes herved som suppleant
til Regionsudvalget for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2025.
(1) EUT L 139 af 27.5.2019, s. 13.
(2) Rådets afgørelse (EU) 2019/2157 af 10. december 2019 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for
perioden fra den 26. januar 2020 til den 25. januar 2025 (EUT L 327 af 17.12.2019, s. 78).
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Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juli 2021.

På Rådets vegne
G. DOVŽAN
Formand

