
II 

(Nelegislativní akty) 

ROZHODNUTÍ 

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/2071 

ze dne 5. prosince 2019 

o jmenování evropského inspektora ochrany údajů 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 tohoto nařízení, 

s ohledem na návrh seznamu kandidátů, který sestavila dne 30. října 2019 Evropská komise v souladu s čl. 53 odst. 1 
nařízení (EU) 2018/1725 po veřejné výzvě k přihlášení uchazečů za účelem jmenování evropského inspektora ochrany 
údajů, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady 2014/886/EU (2) byl pan Giovanni BUTTARELLI jmenován 
evropským inspektorem ochrany údajů a pan Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI zástupcem inspektora na období 
od 4. prosince 2014 do 5. prosince 2019. 

(2) Pan Giovanni BUTTARELLI zesnul dne 20. srpna 2019. V souladu s čl. 100 odst. 4 nařízení (EU) 2018/1725 
zástupce inspektora proto nahradil evropského inspektora ochrany údajů po zbývající část funkčního období 
zástupce inspektora, které končí dne 5. prosince 2019. 

(3) Evropský inspektor ochrany údajů má být jmenován vzájemnou dohodou Evropského parlamentu a Rady na dobu 
pěti let ode dne 6. prosince 2019, 

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ: 

Článek 1 

Pan Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI je jmenován evropským inspektorem ochrany údajů na období od 6. prosince 2019 
do 5. prosince 2024. 

(1) Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39. 
(2) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2014/886/EU ze dne 4. prosince 2014 o jmenování evropského inspektora ochrany údajů 

a jeho zástupce (Úř. věst. L 351, 9.12.2014, s. 9). 
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Článek 2 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 5. prosince 2019. 

V Bruselu dne 5. prosince 2019. 

Za Evropský parlament 
předseda 

D. M. SASSOLI 

Za Radu 
Předsedkyně 
M. LINTILÄ     
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