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AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló 
egyezményre (Europol-egyezmény) ( 1 ) és különösen annak 
29. cikke (2) bekezdésére, 

az Europol igazgatója és igazgatóhelyettesei kinevezésének 
jogkörével felruházott hatóságként eljárva, 

tekintettel az igazgatótanács véleményére, 

mivel: 

(1) A 2006. július 24-i tanácsi jogi aktus ( 2 ) által kinevezett 
Europol-igazgatóhelyettes hivatali ideje 2010. augusztus 
31-én lejár. 

(2) Az Europol alkalmazottaira vonatkozó személyzeti 
szabályzat ( 3 ) és különösen annak 8. függeléke különös 
rendelkezéseket állapít meg az Europol igazgatójának 
vagy igazgatóhelyettesének újbóli kinevezésére vonatko
zóan. 

(3) Az Europol igazgatóhelyetteseit az Európai Rendőrségi 
Hivatal (EUROPOL) létrehozásáról szóló tanácsi hatá
rozat ( 4 ) („Europol-határozat”) 38. cikkének (2) bekezdé
sével összhangban négyéves – egyszer meghosszabbítható 
– időszakra nevezik ki. 

(4) Az Europol-határozat 39. cikke alapján az Európai 
Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatát és 
az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalma
zási feltételeit kell alkalmazni. Az Europol-határozat 
64. cikkének (2) bekezdése alapján erre 2010. január 1- 
jével kerül sor. Az Európai Közösségek egyéb alkalma
zottai alkalmazási feltételei 47. cikkének a) pontjával 
összhangban az ideiglenes alkalmazott alkalmazotti jogvi
szonya annak a hónapnak az utolsó napján ér véget, 
amikor az alkalmazott betölti 65. életévét. 

(5) Az igazgatótanács előterjesztette egyhangú véleményét a 
Tanácsnak, amelyben javasolta Michel QUILLÉ-nek, az 
Europol jelenlegi igazgatóhelyettesének újbóli kinevezését. 

(6) Az igazgatótanács véleménye alapján a Tanács Michel 
QUILLÉ-t újból igazgatóhelyettessé kívánja kinevezni. 

(7) A Tanács az Europol-határozat hatálybalépésének 
dátumát követően a lehető legrövidebb időn belül 
meghatározza azt a besorolási és fizetési fokozatot, 
amelyben Michel QUILLÉ újbóli kinevezése, 

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT: 

1. cikk 

A Tanács újból Michel QUILLÉ-t nevezi ki az Europol igazgató
helyettesévé a 2010. augusztus 31-től 2014. április 30-ig 
terjedő időszakra.
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2. cikk 

Ez a jogi aktus az elfogadásának napján lép hatályba. 

Ezt a jogi aktust az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni. 

Kelt Luxembourgban, 2009. október 9-én. 

a Tanács részéről 
az elnök 
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