
DECYZJA NR 4/2006 KOMITETU AMBASADORÓW AKP-WE

z dnia 27 września 2006 r.

w sprawie statutu i regulaminu wewnętrznego Centrum Technicznego ds. Współpracy w Dziedzinie
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA)

(2006/878/WE)

KOMITET AMBASADORÓW AKP-WE,

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy
państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspól-
notą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej stro-
ny, podpisaną w Kotonu 23 czerwca 2000 r. (1) (zwaną dalej
„umową”), w szczególności art. 3 ust. 4 jej załącznika III,

uwzględniając Umowę wewnętrzną z dnia 18 września 2000 r.
między Przedstawicielami Rządów państw członkowskich, zebra-
nych w Radzie, w sprawie finansowania i zarządzania pomocą
wspólnotową na mocy Protokołu finansowego do Umowy
o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Kara-
ibów i Pacyfiku, z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej
państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu
(Benin) dnia 23 czerwca 2000 r. oraz w sprawie przydzielania
pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do któ-
rych stosouje się część czwartą Traktatu ustanawiającego Wspól-
notę Europejską (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 3 ust. 4 załącznika III do umowy po jej
podpisaniu Komitet Ambasadorów ma obowiązek okreś-
lenia statutu i regulaminu proceduralnego Centrum Tech-
nicznego ds. Współpracy w Dziedzinie Rolnictwa i
Obszarów Wiejskich (zwanego dalej „centrum”), w tym
jego organów nadzorczych. Należy powołać zarząd, który
będzie działał jako organ nadzorczy centrum, w rozumie-
niu art. 3 ust. 4 lit. a) załącznika III do umowy.

(2) Artykuł 1 ust. 2 protokołu nr 2 w sprawie przywilejów i
immunitetów załączonego do umowy rozszerza takie
przywileje i immunitety na personel centrum,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

1. Centrum posiada osobowość prawną i, we wszystkich pań-
stwach będących stronami umowy, najszerszą z możliwych zdol-
ność prawną przyznawaną osobom prawnym na mocy
ustawodawstwa tych państw.

2. Personel centrum korzysta ze zwyczajowych przywilejów,
immunitetów i ułatwień przewidzianych w protokole nr 2
w sprawie przywilejów i immunitetów i o których mowa
w deklaracjach VI i VII załączonych do umowy.

3. Centrum jest instytucją o charakterze non-profit.

4. Siedziba centrum znajduje się tymczasowo w Wageningen
(Niderlandy), z oddziałem lokalnym w Brukseli.

Artykuł 2

Zadania i cele centrum ustanawia art. 3 ust. 1, 2 i 3 załącznika
III do umowy.

Centrum szczegółowo określa cele w ogólnym dokumencie
strategicznym.

Artykuł 3

1. Komitet Ambasadorów stanowi organ nadzorczy centrum,
zgodnie z art. 3 ust. 4 i 5 załącznika III do umowy.

2. Powołuje się zarząd zgodnie z art. 4 niniejszej decyzji.

3. Centrum wykonuje swoją działalność w ścisłej współpracy
z instytucjami i innymi organami, o których mowa w umowie
lub w deklaracjach do niej dołączonych. Centrum może w razie
potrzeby odwoływać się do instytucji regionalnych i międzyna-
rodowych, w szczególności do tych, które znajdują się we Wspól-
nocie lub w państwach AKP i które zajmują się sprawami
związanymi z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich.

4. Działalność centrum jest przedmiotem okresowych ocen
dokonywanych z inicjatywy zarządu.

Artykuł 4

1. Powołuje się zarząd w celu wspierania, monitorowania i
kontroli technicznych, administracyjnych i finansowych aspek-
tów wszystkich działań centrum.

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3. Umowa ostatnio zmieniona umową
podpisaną w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 287
z 28.10.2005, str. 4).

(2) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 355.
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2. Zarząd składa się, na zasadzie parytetu, z sześciu człon-
ków mianowanych na podstawie osobistych i zawodowych kwa-
lifikacji w dziedzinie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich lub
w dziedzinie polityki informacyjnej i łączności, nauki, zarządza-
nia i technologii. Wykonują oni swoje zadania w sposób nieza-
leżny, nie mogą zwracać się o instrukcje lub przyjmować ich od
osób trzecich oraz działają jedynie we własnym imieniu w inte-
resie CTA.

3. Członkowie zarządu są obywatelami państw będących stro-
nami umowy i są wybierani przez zainteresowane strony na pod-
stawie wymaganych kwalifikacji. Ich nominacja zatwierdzana jest
przez Komitet Ambasadorów. Sześciu członków mianuje Komi-
tet Ambasadorów na maksymalny okres pięciu lat, z zastrzeże-
niem przeglądu działania w połowie tego okresu.

4. W obradach zarządu uczestniczą w charakterze obserwa-
torów: przedstawiciel Komisji, przedstawiciel Sekretariatu Gene-
ralnego Rady Unii Europejskiej i przedstawiciel Sekretariatu AKP.

5. Członkowie zarządu wybierają przewodniczącego i
wiceprzewodniczącego na maksymalny okres pięciu lat, zgodnie
z przepisami ustanowionymi w regulaminie wewnętrznym. Sta-
nowisko przewodniczącego obejmowane jest przez osobę repre-
zentującą stronę (AKP lub Wspólnotę), która nie obsadziła
stanowiska dyrektora centrum. Stanowisko wiceprzewodniczą-
cego obejmowane jest przez osobę reprezentującą stronę, która
nie obsadziła stanowiska przewodniczącego.

6. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów
członków obecnych lub reprezentowanych, zgodnie z regulami-
nem wewnętrznym. Każdy z członków zarządu dysponuje jed-
nym głosem. W przypadku równego rozkładu głosów decyduje
głos przewodniczącego.

7. Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół. Obrady
zarządu są poufne.

8. Zarząd ściśle monitoruje działalność centrum. Do czterech
razy w roku zbiera się na posiedzenia zwyczajne. Może się rów-
nież zbierać, ilekroć zaistnieje taka potrzeba, w celu wykonania
jego obowiązków, z inicjatywy Komitetu Ambasadorów lub
przewodniczącego, lub na wniosek dyrektora.

9. Dyrektor centrum uczestniczy w pracach zarządu w cha-
rakterze konsultanta. Centrum pełni rolę sekretariatu zarządu.
Zarząd może zwrócić się do innych członków dyrekcji i perso-
nelu centrum lub ekspertów zewnętrznych z prośbą o wyraże-
nie opinii w konkretnych sprawach.

10. Zarząd:

a) doradza dyrektorowi i wspiera go w zarządzaniu centrum
oraz zapewnia właściwe wykonywanie przepisów i realiza-
cję celów określonych przez Komitet Ambasadorów;

b) na wniosek dyrektora centrum:

(i) przyjmuje ogólny dokument strategiczny centrum
w celu przedłożenia jej Komitetowi Ambasadorów do
zatwierdzenia;

(ii) zatwierdza roczne i wieloletnie programy działania;

(iii) zatwierdza strukturę organizacyjną, politykę kadrową i
schemat organizacyjny;

(iv) zatwierdza nabór nowego personelu i odnawianie, prze-
dłużanie lub rozwiązywanie umów z personelem;

(v) zatwierdza roczne budżety centrum;

(vi) przyjmuje roczne sprawozdania finansowe;

i

(vii) zatwierdza sprawozdania roczne i przekazuje je Komi-
tetowi Ambasadorów w celu sprawdzenia zgodności
działań centrum z celami określonymi w umowie i
ogólnym dokumencie strategicznym;

c) składa Komitetowi Ambasadorów sprawozdania z wszelkich
ważnych kwestii wynikłych w trakcie pełnienia obowiązków
przez zarząd.

11. Zarząd jest odpowiedzialny przed Komitetem
Ambasadorów.

12. Po ogłoszeniu przetargu publicznego zarząd, z co naj-
mniej trzech ofert, wybiera na okres trzech lat uznaną na forum
międzynarodowym firmę audytorską. Audytorzy sprawdzają, czy
roczne sprawozdania finansowe zostały sporządzone prawi-
dłowo i zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunko-
wości oraz czy przedstawiają one prawdziwy i wierny obraz
sytuacji finansowej centrum. Audytorzy przekazują również
uwagi dotyczące należytego zarządzania finansami centrum.
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13. Zarząd przekazuje Komitetowi Ambasadorów roczne
sprawozdanie finansowe do ostatecznego zatwierdzenia. Komi-
tet Ambasadorów jest odpowiedzialny za udzielanie dyrektorowi
absolutorium z wykonania budżetu.

14. Zarząd ustanawia swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 5

1. Centrum kierowane jest przez dyrektora mianowanego
przez Komitet Ambasadorów na maksymalny okres pięciu lat.

Komitet Ambasadorów poleca swoim współprzewodniczącym
podpisanie umowy z dyrektorem. Umowa jest sporządzana i
zarządzana zgodnie z zasadami mającymi zastosowanie do per-
sonelu centrum. Komitet Ambasadorów jest umocowany do
podejmowania wszelkich niezbędnych decyzji dotyczących
dyrektora.

2. Dyrektor jest prawnym przedstawicielem centrum i wpro-
wadza w życie wytyczne określone przez Komitet Ambasado-
rów. Dyrektor jest odpowiedzialny przed Komitetem
Ambasadorów.

3. Dyrektor po uzyskaniu zgody zarządu przedkłada Komite-
towi Ambasadorów do zatwierdzenia roczne programy pracy i
budżety roczne centrum odzwierciedlające zadania i cele cen-
trum, o których mowa w art. 2.

4. Dyrektor informuje regularnie zarząd o działalności
centrum.

5. W terminie dziewięciu miesięcy po zakończeniu każdego
roku kalendarzowego dyrektor przedstawia działalność i księgo-
wość centrum w sprawozdaniu, które przedkłada, po uzyskaniu
zgody zarządu, Komitetowi Ambasadorów.

6. Dyrektor odpowiada za organizację i zarządzanie centrum.
Dyrektor składa zarządowi sprawozdanie z wszelkich środków
dotyczących regulaminu wewnętrznego centrum, które mogą być
podejmowane w celu ułatwienia stosowania przepisów dotyczą-
cych centrum.

Artykuł 6

Budżet centrum finansowany jest zgodnie z zasadami przewi-
dzianymi w protokole finansowym do umowy. Budżet może być
również zasilany z innych środków.

Artykuł 7

Statut i regulamin wewnętrzny centrum mogą zostać zmienione
przez Komitet Ambasadorów na zalecenie zarządu.

Artykuł 8

Państwa AKP, państwa członkowskie i Wspólnota, stosownie,
zobowiązane są do podjęcia niezbędnych środków w celu wyko-
nania niniejszej decyzji.

Artykuł 9

Decyzja nr 1/91 Komitetu Ambasadorów AKP-EWG z dnia
19 kwietnia 1991 r. w sprawie zasad działania CTA, decyzja
nr 3/91 Komitetu Ambasadorów AKP-EWG z dnia 19 kwietnia
1991 r. określająca statut i procedurę działania Komitetu Dorad-
czego CTA oraz decyzja nr 2/97 Komitetu Ambasadorów
AKP-WE z dnia 30 kwietnia 1997 r. zmieniająca drugą wymie-
nioną decyzję, decyzje Komitetu Ambasadorów AKP-WE
nr 1/2003 z dnia 11 kwietnia 2003 r., nr 10/2003 z dnia
23 grudnia 2003 r. oraz nr 6/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r.
mianujące członków Komitetu Doradczego CTA zostają niniej-
szym uchylone.

Artykuł 10

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 września 2006 r.

W imieniu Komitetu Ambasadorów AKP-WE
R. MAKONGO
Przewodniczący
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