
II 

(Icke-lagstiftningsakter) 

BESLUT 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT (EU) 2019/2071 

av den 5 december 2019 

om utnämning av Europeiska datatillsynsmannen 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det 
fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (1), särskilt 
artikel 53.1, 

med beaktande av den förteckning över kandidater som Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 53.1 i förordning 
(EU) 2018/1725 upprättade den 30 oktober 2019 efter en offentlig infordran av intresseanmälningar inför utnämningen av 
Europeiska datatillsynsmannen, och 

av följande skäl: 

(1) Genom Europaparlamentets och rådets beslut 2014/886/EU (2) utnämndes Giovanni BUTTARELLI till Europeisk 
datatillsynsman och Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI till biträdande datatillsynsman för perioden 4 december 
2014–5 december 2019. 

(2) Giovanni BUTTARELLI avled den 20 augusti 2019. I enlighet med artikel 100.4 i förordning (EU) 2018/1725 ersatte 
därför den biträdande datatillsynsmannen den Europeiska datatillsynsmannen under återstoden av den biträdande 
datatillsynsmannens mandattid, vilken löper ut den 5 december 2019. 

(3) Europeiska datatillsynsmannen ska utnämnas av Europaparlamentet och rådet i samförstånd för en period på fem år 
från den 6 december 2019. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI utnämns härmed till Europeisk datatillsynsman för perioden 6 december 2019–5 
december 2024. 

(1) EUT L 295, 21.11.2018, s. 39. 
(2) Europaparlamentets och rådets beslut 2014/886/EU av den 4 december 2014 om utnämning av Europeiska datatillsynsmannen och 

den biträdande datatillsynsmannen (EUT L 351, 9.12.2014, s. 9). 
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Artikel 2 

Detta beslut träder i kraft den 5 december 2019. 

Utfärdat i Bryssel den 5 december 2019. 

På Europaparlamentets vägnar 
Ordförande 

D.M. SASSOLI 

På rådets vägnar 
Ordförande 
M. LINTILÄ     
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