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Podaje się do informacji osób pragnących zajerestrować się w bazie danych ekspertów indywidualnych
aktualnie prowadzonej przez EuropeAid, że działalność systemu zostaje zlikwidowana we wszystkich
dziedzinach i poddziedzinach poza tymi, które odnoszą się do pomocy humanitarnej zarządzanej przez
DG ECHO:

— misje wewnętrzne („intra-muros”) przy Przedstawicielstwach Komisji w państwach trzecich zostają
zlikwidowane w wyniku przeprowadzanej reformy administracyjnej i finansowej Komisji oraz
przyjęcia przez Radę nowych podstaw prawnych mających zastosowanie do urzędników
i pracowników Wspólnot Europejskich, które weszły w życie dnia 1 maja 2004 r.;

— misje zewnętrzne („extra-muros”) dotyczące pomocy technicznej w państwach trzecich muszą,
począwszy od dnia 30 czerwca 2005 r., podlegać zamówieniom na usługi według reguł i procedur
przewidzianych w rozporządzeniach finansowych. Informacja dotycząca zaproszeń do składania
ofert w ramach wspomnianych zamówień na usługi jest dostępna pod następującym adresem
internetowym:

http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_fr.htm

W związku z powyższym, wraz z datą publikacji niniejszej informacji, zaproszenie do składania kandydatur
przez ekspertów indywidualnych na świadczenie pomocy technicznej na rzecz państw trzecich w ramach współpracy
zewnętrznej Wspólnoty Europejskiej (SCRE/111508/C/SV), opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Wspólnot Europejskich nr C 274A z 26.9.2000 r., a także elektroniczny system rejestracji
i aktualizacji kandydatur w banku danych, zostają utrzymane wyłącznie w dziedzinach
i poddziedzinach niezbędnych do zakończenia misji pomocy humanitarnej zarządzanych przez DG
ECHO.

— Dziedzina 04 (Rozwój obszarów wiejskich/Bezpieczeństwo żywności): poddziedziny 01 (Polityki
i strategie rozwoju obszarów wiejskich), 07 (Usługi pomocnicze: upowszechnianie/Ochrona upraw/
Badania rolnicze), 09 (Usługi pomocnicze: zdrowie zwierząt i weterynaria) i 11 (Wody i lasy/
Leśnictwo/Lasy tropikalne);

— Dziedzina 05 (Środowisko naturalne): poddziedzina 09 (Zapobieganie katastrofom naturalnym);

— Dziedzina 07 (Rozwój społeczny): poddziedziny 12 (Odnowa (rozwój gospodarczo-społeczny)) i 13
(Strategie łączenia pomocy humanitarnej, odnowy i rozwoju – LRRD);

— Dziedzina 08 (Edukacja i szkolenie/Kultura i informacja): poddziedziny 15 (Strategie komunikacji),
17 (Informacja i media/Dziennikarstwo) oraz 18 (Technologia informacji);

— Dziedzina 09 (Zdrowie): poddziedziny 01 (Koordynacja w dziedzinie zdrowia/Koordynacja
darczyńców i partnerów), 06 (Zdrowie publiczne (środowisko naturalne, zdrowie i higiena), 12
(Epidemiologia), 13 (Odżywianie) oraz 18 (Odnowa systemu opieki zdrowotnej po kryzysie);

— Dziedzina 11 (Działania humanitarne i nadzwyczajne): poddziedziny 01 (Organizacja i ogólne
zarządzanie obozami dla uchodźców/wysiedleńców), 02 (Przeprowadzanie spisów ludności), 03
(Zaopatrzenie w wodę i nadzwyczajne systemy sanitarne), 04 (Ochrona uchodźców/wysiedleńców),
05 (Działania repatriacyjne i przesiedleńcze), 06 (Plan bezpieczeństwa i ewakuacji pracowników
zajmujących się pomocą humanitarną), 07 (Logistyka/Transport humanitarny), 08 (Pomoc/
Dystrybucja żywności), 09 (Humanitarna pomoc medyczna) oraz 10 (Tymczasowe schronienia);
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— Dziedzina 14 (Finanse): poddziedziny 01 (Rachunkowość/Kontrola rachunków/Audyt) oraz 02
(Analiza finansowa);

We wszystkich innych dziedzinach nie będą już przyjmowane wnioski o rejestrację. Ponadto,
dokumentacja kandydatów, którzy w tym dniu będą już w sposób ważny zarejestrowani w banku
danych, zostanie utrzymana w tym samym stanie do dnia 30 kwietnia 2006 r., o ile ekspert nie wskaże
inaczej w liście poleconym skierowanym do Komisji. Po tym terminie, dane ekspertów w dziedzinach lub
poddziedzinach innych niż wymienione powyżej zostaną usunięte.
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