
II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 21 grudnia 2005 r.

w sprawie mianowania dwóch członków z Litwy oraz trzech zastępców członka z Litwy do
Komitetu Regionów

(2006/1/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 263,

uwzględniając propozycję rządu Litwy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 22 stycznia 2002 r. Rada przyjęła decyzję
2002/60/WE dotyczącą mianowania członków
i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od
dnia 26 stycznia 2002 r. do dnia 25 stycznia 2006 r. (1).

(2) Dwa stanowiska członków Komitetu Regionów zwolniły
się w związku z rezygnacją pana Dariusa GUDELISA
(Darius GUDELIS) oraz wygaśnięciem mandatu pana
Ramūnasa GARBARAVIČIUSA (Ramūnas GARBARAVIČIUS).
Stanowisko zastępcy członka zwolniło się w związku
z rezygnacją pana Alfredasa PEKELIŪNASA (Alfredas
PEKELIŪNAS). Dwa stanowiska zastępców członków
zwolniły się w związku z mianowaniem pana Arnoldasa
ABRAMAVIČIUSA (Arnoldas ABRAMAVIČIUS) i pana
Antanasa GUSTAITISA (Antanas GUSTAITIS) na stano-
wiska członków,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym mianuje się następujące osoby do Komitetu
Regionów:

a) na stanowiska członków:

— pana Arnoldasa ABRAMAVIČIUSA (Arnoldas ABRAMAVI-
ČIUS), member of Zarasai district municipal council, na
miejsce pana Ramūnasa GARBARAVIČIUSA (Ramūnas
GARBARAVIČIUS), oraz

— pana Antanasa GUSTAITISA (Antanas GUSTAITIS), mayor
of Prienai district municipality, na miejsce pana Dariusa
GUDELISA (Darius GUDELIS);

b) na stanowiska zastępców członków:

— pana Edmundasa ČĖSNA (Edmundas ČĖSNA), member of
Raseiniai district municipal council, na miejsce pana
Arnoldasa ABRAMAVIČIUSA (Arnoldas ABRAMAVIČIUS),

— pana Vytautasa RAČKAUSKASA (Vytautas RAČKAUSKAS),
mayor of Prienai district municipality, na miejsce pana
Antanasa GUSTAITISA (Antanas GUSTAITIS), oraz

— pana Povilasa ŽAGUNISA (Povilas ŽAGUNIS), mayor of
Panevėžys district municipality, na miejsce pana Alfre-
dasa PEKELIŪNASA (Alfredas PEKELIŪNAS),

na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia
25 stycznia 2006 r.
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(1) Dz.U. L 24 z 26.1.2002, str. 38.



Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2005 r.

W imieniu Rady
B. BRADSHAW

Przewodniczący
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