2019.12.13.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU

L 324/9

A TANÁCS (EU, Euratom) 2019/2139 HATÁROZATA
(2019. december 10.)
az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló
(EU, Euratom) 1141/2014 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (1) bekezdése szerinti
független kiemelkedő személyek bizottsága két tagjának kinevezéséről
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló,
2014. október 22-i 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (1)
bekezdésére,
mivel:
(1)

Az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 11. cikkének (1) bekezdése létrehozza a független kiemelkedő személyek
bizottságát (a továbbiakban: a bizottság).

(2)

Az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 11. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a bizottság hat tagból áll,
akik közül kettőt az Európai Parlament, kettőt a Tanács és kettőt a Bizottság jelöl ki. A bizottság tagságát legkésőbb
minden európai parlamenti választás utáni első európai parlamenti ülés végét követő hat hónapon belül meg kell
újítani. A tagok megbízatása nem megújítható,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
(1)

A Tanács a bizottság hivatali idejére a következő személyeket nevezi ki a bizottság tagjaivá:

–

Algis KRUPAVIČIUS,

–

Christian WALDHOFF.

(2)
A kinevezéshez minden egyes kinevezendő tagnak alá kell írnia a függetlenségére és az összeférhetetlenség hiányára
vonatkozó, e határozat mellékletében szereplő nyilatkozatot.
2. cikk
E határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2019. december 10-én.
a Tanács részéről
az elnök
T. TUPPURAINEN

(1) HL L 317., 2014.11.4., 1. o.
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MELLÉKLET
NYILATKOZAT A FÜGGETLENSÉGRŐL ÉS AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG HIÁNYÁRÓL

Alulírott ……………………….. kijelentem, hogy tudomásul vettem az európai politikai pártok és az európai politikai
alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 11.
cikkének (1) bekezdését, és a független kiemelkedő személyek bizottságának tagjaként rám háruló feladatokat teljes
függetlenségben és az említett rendeletben foglalt szabályok maradéktalan tiszteletben tartása mellett fogom ellátni.
Egyetlen intézménytől, kormánytól, bármely egyéb szervtől, hivataltól vagy ügynökségtől sem kérek és nem fogadok el
utasításokat. Tartózkodni fogok minden olyan cselekedettől, amely a feladataim jellegével összeegyeztethetetlen.
Kijelentem, hogy legjobb tudomásom szerint nem áll fenn esetemben összeférhetetlenség. Összeférhetetlenség áll fenn
abban az esetben, ha a független kiemelkedő személyek bizottságának tagjaként rám háruló feladatok pártatlan és
tárgyilagos ellátása családi vagy személyes okokból, politikai, nemzeti, világnézeti vagy vallási hovatartozással kapcsolatos
okokból, továbbá gazdasági érdek vagy bármely más, a végső kedvezményezettel közös érdek miatt sérül.
Így különösen kijelentem, hogy nem vagyok tagja sem az Európai Parlamentnek, sem a Tanácsnak, sem a Bizottságnak.
Nem rendelkezem választáson elnyert megbízatással. Nem vagyok az Európai Unió tisztviselője vagy egyéb alkalmazottja.
Nem vagyok és soha nem is voltam európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány alkalmazottja.

Kelt …,
[DÁTUM +
a független kiemelkedő személyek
bizottságába kinevezendő tag
ALÁÍRÁSA]

