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(2019/C 293/01)
Under henvisning til artikel 24 og 228 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106A i traktaten
om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

Under henvisning til afgørelsen vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans
hverv, der blev vedtaget af Europa-Parlamentet den 9. marts 1994 (1), særlig artikel 6 og 7,

Under henvisning til artikel 231 i Europa-Parlamentets forretningsorden om valg af ombudsmanden,

Under henvisning til, at dette valg af den europæiske ombudsmand i Europa-Parlamentet vil gælde for hele valgperioden
2019-2024,

Under henvisning til, at den europæiske ombudsmand kan genudnævnes,

Under henvisning til, at hvervet som europæisk ombudsmand kan beklædes af personer, der er borgere i Unionen, og
som i fuldt omfang er i besiddelse af deres borgerlige og politiske rettigheder og kan bevise, at de er uafhængige, og som
endvidere i deres hjemland opfylder betingelserne for at indtage de højeste dommerembeder, eller hvis erfaring og faglige
kvalifikationer til varetagelse af et ombudsmandsembedet er almindeligt anerkendt,

1. indkaldes der hermed forslag til kandidater med henblik på Europa-Parlamentets valg af den europæiske ombudsmand.

2. Kandidater skal have støtte fra mindst 40 medlemmer af Europa-Parlamentet, som er statsborgere i mindst to
medlemsstater, og skal fremlægge al den dokumentation, der er nødvendig for endegyldigt at bevise, at de opfylder
de betingelser, der kræves i henhold til ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans
hverv, samt afgive en højtidelig forsikring om, at de, såfremt de vælges, ikke vil udøve nogen anden lønnet eller
ulønnet virksomhed i løbet af deres embedsperiode.
(1) EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15.
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3. Forslagene skal fremsendes til formanden for Europa-Parlamentet senest den 30. september 2019 (2).
4. Behandlingen af alle personoplysninger i løbet af bedømmelses- og valgproceduren vil foregå i overensstemmelse med
Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (3). Alle oplysninger om behandlingen kan findes
på http://www.europarl.europa.eu/ombudsmanelection2019/da/home/home.html

D.M. SASSOLI

Formand for Europa-Parlamentet

(2) Forlagene sendes til:
The President of the European Parliament
(Nominations to the post of European Ombudsman)
PHS 06A055
Postal address:
Louise Weiss Building
Allée du Printemps
BP 1024/F
67070 Strasbourg Cedex
FRANKRIG
eller
Paul-Henri Spaak Building
Rue Wiertz/Wiertzstraat
1047 Bruxelles/Brussel
BELGIEN
Forslagene skal indeholde relevante kontaktoplysninger, herunder en e-mailadresse.
(3) Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med
behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplys
ninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).
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