European Ombudsman

Έμιλυ Ο Ράιλι
Βιογραφικό σημείωμα - 19/09/2019

Η Emily O’Reilly εξελέγη για πρώτη φορά στη θέση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας τον
Ιούλιο του 2013. Μετά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επανεξελέγη για
πενταετή θητεία τον Δεκέμβριο του 2014 και, εν συνεχεία, ξανά τον Δεκέμβριο του 2019. Ως
Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, η κ. Emily O’Reilly εξετάζει περιπτώσεις κακοδιοίκησης στα
θεσμικά όργανα και στους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2016 η κ. O’Reilly
συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο του περιοδικού Politicο με τις γυναίκες που διαμορφώνουν
τις εξελίξεις στις Βρυξέλλες. Το 2017 έλαβε το βραβείο Schwarzkopf Europe, το 2018 το
βραβείο «Vision for Europe» από την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής στην Πράγα και το 2020
το βραβείο «Europa» του Πανεπιστημίου του Flensburg ως αναγνώριση του έργου της.
Από το 2003 έως το 2013 η κ. O’Reilly ήταν η πρώτη γυναίκα Διαμεσολαβήτρια και
Επίτροπος Πληροφόρησης στην Ιρλανδία ενώ το 2007 ορίστηκε επίσης Επίτροπος
Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης.
Το 2008, ως εθνική διαμεσολαβήτρια, η κ O’Reilly έλαβε από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της
Ιρλανδίας τιμητικό διδακτορικό τίτλο στη Νομική για το έργο που επιτέλεσε στον τομέα της
προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της
σταδιοδρομίας. Το 2014 έλαβε τιμητικό διδακτορικό τίτλο στη Νομική από το University
College του Δουβλίνου για τη δεκαετή δραστηριοποίησή της ως Ιρλανδή Διαμεσολαβήτρια.
Η σταδιοδρομία της κ. O’Reilly, η οποία έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος, συγγραφέας και
πολιτικός συντάκτης, απέκτησε σημαντική εγχώρια και διεθνή αναγνώριση. Μεταξύ άλλων,
η κ. O’Reilly ανεδείχθη επιστημονικός συνεργάτης του πανεπιστημίου του Harvard το 1988
και έχει λάβει πολλά εθνικά βραβεία. Έχει γράψει επίσης τρία βιβλία που απέσπασαν
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θετικές κριτικές σχετικά με την πολιτική ζωή και τα μέσα ενημέρωσης στην Ιρλανδία και, επί
του παρόντος, αποτελεί μέλος του Διεθνούς Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του ιδρύματος
Nieman για τη Δημοσιογραφία του Πανεπιστημίου του Harvard.
Κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής της σταδιοδρομίας κέρδισε δύο βραβεία: το
βραβείο της Γυναίκας Δημοσιογράφου της Χρονιάς το 1986 και το βραβείο του
Δημοσιογράφου της Χρονιάς το 1994.
Η κ. O’Reilly είναι παντρεμένη και έχει πέντε παιδιά.
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