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DECYZJA RADY (UE, Euratom) 2019/2139
z dnia 10 grudnia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia dwóch członków komitetu niezależnych wybitnych osobistości zgodnie z
art. 11 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014
w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji
politycznych
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października
2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (1), w szczególności jego art. 11 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 ustanowiony został komitet niezależnych wybitnych
osobistości (zwany dalej „komitetem”).

(2)

Art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 przewiduje, że komitet ten składa się z sześciu człon
ków, przy czym Parlament Europejski, Rada i Komisja wyznaczają po dwóch z nich. Skład komitetu jest odnawiany
w terminie sześciu miesięcy od zakończenia pierwszej po wyborach sesji Parlamentu Europejskiego. Mandat człon
ków nie jest odnawialny,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
1.
Na członków komitetu niezależnych wybitnych osobistości na okres kadencji tego komitetu zostają niniejszym
wyznaczeni:
— Algis KRUPAVIČIUS,
— Christian WALDHOFF.
2.
Warunkiem wyznaczenia jest podpisanie przez każdego z desygnowanych członków załączonego do niniejszej
decyzji oświadczenia o niezależności i braku konfliktu interesów.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 grudnia 2019 r.
W imieniu Rady
T. TUPPURAINEN

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1.
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ZAŁĄCZNIK
OŚWIADCZENIE O NIEZALEŻNOŚCI I BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW

Ja, niżej podpisany(-na), ...................................., oświadczam, że zapoznałem(-łam) się z treścią art. 11 ust. 1 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 w sprawie statusu i finansowania europejskich partii poli
tycznych i europejskich fundacji politycznych i że będę pełnić obowiązki członka komitetu niezależnych wybitnych osobis
tości w pełni niezależnie i z pełnym poszanowaniem przepisów tego rozporządzenia.
Nie będę zwracać się o instrukcje do żadnej instytucji, rządu ani innego organu czy jednostki organizacyjnej ani przyjmo
wać od nich takich instrukcji. Powstrzymam się od wszelkich czynności niezgodnych z charakterem pełnionych przeze
mnie obowiązków.
Oświadczam, że zgodnie z moją wiedzą nie znajduję się w sytuacji konfliktu interesów. Konflikt interesów istnieje wów
czas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie obowiązków członka komitetu niezależnych wybitnych osobistości jest zagro
żone ze względu na kwestie rodzinne lub osobiste, sympatie polityczne, przynależność państwową, światopogląd, przeko
nania religijne, interes ekonomiczny lub wszelkie inne interesy wspólne z beneficjentem.
W szczególności oświadczam, że nie jestem członkiem Parlamentu Europejskiego, Rady ani Komisji. Nie sprawuję żadnego
mandatu wyborczego. Nie jestem urzędnikiem ani innym pracownikiem Unii Europejskiej. Nie jestem obecnym ani byłym
pracownikiem europejskiej partii politycznej ani europejskiej fundacji politycznej.

Sporządzono w …
[DATA + PODPIS
osoby desygnowanej na członka
komitetu
niezależnych wybitnych osobistości]

