
DECYZJA RADY

z dnia 8 maja 2007 r.

w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Edukacji i Szko-
lenia w Dziedzinie Architektury

(2007/C 111/04)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając akt przystąpienia z 2005 r., w szczególności jego art. 51 ust. 1,

uwzględniając decyzję Rady 85/385/EWG z dnia 10 czerwca 1985 r. ustanawiającą Komitet Doradczy ds.
Edukacji i Szkolenia w Dziedzinie Architektury (1), w szczególności jej art. 3 i 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

zgodnie z art. 3 powyższej decyzji, Komitet, o którym mowa powyżej, składa się z trzech ekspertów z
każdego państwa członkowskiego i zastępców każdego z tych ekspertów; zgodnie z art. 4 tej samej decyzji,
kadencja ekspertów i ich zastępców trwa trzy lata oraz kończy się przed upływem okresu trzech lat z
powodu rezygnacji lub śmierci, lub przez zastąpienie przez inną osobę; wówczas nowy członek mianowany
jest na okres pozostający do zakończenia kadencji;

na mocy decyzji z dnia 9 marca 2006 r. (2) Rada mianowała członków i zastępców członków Komitetu
Doradczego ds. Edukacji i Szkolenia w Dziedzinie Architektury na okres trzech lat od daty decyzji;

eksperci z Bułgarii i z Rumunii muszą zostać mianowani przed zakończeniem kadencji członków, którzy
sprawują swoją funkcję w chwili przystąpienia tych krajów; kandydaci zostali wyznaczeni przez te państwa
członkowskie;

rządy dwóch pozostałych państw członkowskich przedstawiły kandydatów z myślą o mianowaniu lub zastą-
pieniu członków i zastępców członków,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł

Następujące osoby zostają mianowane członkami i zastępcami członków Komitetu Doradczego ds. Edukacji
i Szkolenia w Dziedzinie Architektury na okres od daty niniejszej decyzji do dnia 9 marca 2009 r.:

A. Eksperci wykonujący zawód

Państwo Członkowie Zastępcy członków

Bułgaria pan Petko JOWCZEW pan Bojko STOLINCZEW

Francja pan Philippe-Charles DUBOIS pani Nicole ROUX-LOUPIAC

Rumunia prof. Emil Barbu POPESCU pan Vlad GAIVORONSCHI

B. Eksperci wywodzący się z uniwersytetu lub równoważnej instutucji szkoleniowej w dziedzinie
architektury

Państwo Członkowie Zastępcy członków

Bułgaria prof. dr Weselina Rusewa TROJEWA prof. dr Jordan RADEW

Francja pan Jean-Pierre BOBENRIETHER pan Jean-Michel KNOP

Rumunia prof. Stefan SCAFA UDRISTE prof. Virgil ONOFREI
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(1) Dz.U. L 223 z 21.8.1985, str. 26.
(2) Dz.U. C 68 z 21.3.2006, str. 6.



C. Eksperci wywodzący się z właściwych organów państwa członkowskiego

Państwo Członkowie Zastępcy członków

Bułgaria pani Iwana RADONOWA pani Zara DOBREWA

Francja pani Laurence CASSEGRAIN pani Claudie VIATTE

Irlandia pan Chris O'GRADY

Rumunia prof. Sanda Marina BADULESCU pani Oana Mihaela SALOMIA

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 2007 r.

W imieniu Rady
P. STEINBRÜCK

Przewodniczący
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