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(Nem jogalkotási aktusok) 

HATÁROZATOK 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2071 HATÁROZATA 

(2019. december 5.) 

az európai adatvédelmi biztos kinevezéséről 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi 
kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 
1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 53. cikke (1) bekezdésére, 

tekintettel a jelöltek listájára, amelyet az Európai Bizottság – az (EU) 2018/1725 rendelet 53. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban – az európai adatvédelmi biztos kinevezése céljából, nyílt pályázati felhívást követően 2019. október 30-án 
összeállított, 

mivel: 

(1) A 2014/886/EU európai parlamenti és tanácsi határozattal (2) Giovanni BUTTARELLI-t európai adatvédelmi 
biztosnak, Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI-t pedig helyettes biztosnak nevezték ki a 2014. december 4. és 2019. 
december 5. közötti időszakra. 

(2) Giovanni BUTTARELLI 2019. augusztus 20-án elhunyt. Az (EU) 2018/1725 rendelet 100. cikkének (4) bekezdésével 
összhangban a helyettes biztos ezért felváltotta az európai adatvédelmi biztost a helyettes biztos hivatali idejének 
fennmaradó részére, amely 2019. december 5-én jár le. 

(3) Az európai adatvédelmi biztost az Európai Parlament és a Tanács közös megegyezésével egy 2019. december 6-tól 
kezdődő ötéves időtartamra ki kell nevezni, 

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 

1. cikk 

Az Európai Parlament és a Tanács Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI-t nevezi ki európai adatvédelmi biztosnak a 
2019. december 6. és 2024. december 5. közötti időszakra. 

(1) HL L 295., 2018.11.21., 39. o. 
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/886/EU határozata (2014. december 4.) az európai adatvédelmi biztos és a helyettes biztos 

kinevezéséről (HL L 351., 2014.12.9., 9. o.). 
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2. cikk 

Ez a határozat 2019. december 5-én lép hatályba. 

Kelt Brüsszelben, 2019. december 5-én. 

az Európai Parlament részéről 
az elnök 

D. M. SASSOLI 

a Tanács részéről 
az elnök 

M. LINTILÄ     
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