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ROZHODNUTIE RADY (EÚ, EURATOM) 2019/2139
z 10. decembra 2019,
ktorým sa vymenúvajú dvaja členovia výboru nezávislých významných osobností v súlade
s článkom 11 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 o štatúte
a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte
a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 1,
keďže:
(1)

Článkom 11 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 sa zriaďuje výbor nezávislých významných osobností
(ďalej len „výbor“).

(2)

V článku 11 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 sa stanovuje, že výbor pozostáva zo šiestich členov,
pričom dvoch členov vymenuje Európsky parlament, dvoch Rada a dvoch Komisia. Výbor sa obnovuje po každých
voľbách do Európskeho parlamentu do šiestich mesiacov po skončení prvej schôdze Európskeho parlamentu.
Mandát členov nemožno obnoviť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
1.
Týmto sa za členov výboru nezávislých významných osobností na trvanie funkčného obdobia uvedeného výboru
vymenúvajú:
— pán Algis KRUPAVIČIUS,
— pán Christian WALDHOFF.
2.
Vymenovanie je podmienené tým, že každý dezignovaný člen podpíše vyhlásenie o nezávislosti a neprítomnosti
konfliktu záujmov, ktoré je priložené k tomuto rozhodnutiu.
Článok 2
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. decembra 2019
Za Radu
predsedníčka
T. TUPPURAINEN

(1) Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 1.
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PRÍLOHA
VYHLÁSENIE O NEZÁVISLOSTI A NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV

Ja, dolupodpísaný(-á) ......................................... vyhlasujem, že beriem na vedomie článok 11 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych
politických nadácií a budem vykonávať svoje povinnosti člena výboru nezávislých významných osobností úplne nezávisle
a budem v plnej miere dodržiavať pravidlá stanovené v uvedenom nariadení.
Nebudem požadovať ani prijímať pokyny od žiadnej inštitúcie ani vlády, ani od žiadneho iného orgánu, úradu či agentúry.
Zdržím sa akéhokoľvek konania, ktoré je nezlučiteľné s povahou mojich povinností.
Vyhlasujem, že podľa môjho najlepšieho vedomia nemám konflikt záujmov. Konflikt záujmov vzniká, ak je spochybnené
nestranné a objektívne vykonávanie mojich povinností člena výboru nezávislých významných osobností z dôvodov, ktoré
sa týkajú rodiny, osobného života, politickej, štátnej, filozofickej alebo náboženskej príslušnosti, ekonomických, či
akýchkoľvek iných spoločných záujmov s príjemcom.
Osobitne tiež vyhlasujem, že nie som poslancom/poslankyňou Európskeho parlamentu, členom/členkou Rady ani Komisie.
Nevykonávam žiadny volebný mandát. Nie som úradníkom alebo iným zamestnancom Európskej únie. Nie som a ani som
nikdy nebol(-a) zamestnancom žiadnej európskej politickej strany ani európskej politickej nadácie.

V ...
[DÁTUM + PODPIS
dezignovaného člena
výboru
nezávislých významných osobností]

