
Protokół o sprostowaniu do Umowy zmieniającej Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw
Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej

strony, oraz do Aktu końcowego,

podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r.

podpisaną w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 209 z dnia 11 sierpnia 2005 r.)

Niniejsze sprostowanie zostało sporządzone w drodze protokołu o sprostowaniu, podpisanego w Brukseli dnia 22 stycznia
2008 r., którego depozytariuszem jest Rada.

Tekst umowy zmieniającej

Strona 36, artykuł:

zamiast: „Zgodnie z procedurą określoną w jej artykule 95 ustęp 3, (…)”,

powinno być: „Zgodnie z procedurą określoną w jej artykule 95, (…)”.

Część C, załączniki

1. Strona 45, pkt 4 lit. i) dotyczący zmiany art. 14 ust. 4 załącznika IV:

zamiast: „4. Z zastrzeżeniem przepisów ustępów 3 i 4, (…)”,

powinno być: „4. Z zastrzeżeniem przepisów ustępów 5 i 6, (…)”.

2. Strona 45, pkt 4 lit. k) dotyczący zmiany art. 15 ust. 4 zdanie drugie załącznika IV:

zamiast: „Ocena jest zgodna z artykułem 41 litera d) (…)”,

powinno być: „Ocena jest zgodna z artykułem 4 ustęp 1 litera d) (…)”.

3. Strona 47, pkt 4 lit. o) dotyczący zmiany art. 19 ust. 2 załącznika IV:

zamiast: „2. Wszelkiego rodzaju wydatki, o których mowa w ustępie 1 jest zaznaczane w propozycji finan-
sowania i nie przesądza o decyzji o finansowaniu (…)”,

powinno być: „2. Wszelkiego rodzaju wydatki, o których mowa w ustępie 1, są zaznaczane w propozycji finanso-
wania i nie przesądzają o decyzji o finansowaniu (…)”.

4. Strona 47, punkt 4 lit. q) dotyczący dodanego art. 19a ust. 2 załącznika IV:

zamiast: „2. W kontekście niniejszego załącznik …”,

powinno być: „2. W kontekście niniejszego załącznika …”.

Akt końcowy

1. Strona 59, tytuł deklaracji XVI:

zamiast: „Deklaracja Wspólnoty w sprawie artykułu 4 ustęp 3, artykułu 5 ustęp 7, artykułu 16 ustęp 3 i 4 oraz
artykułu 17 ustęp 2 załącznika IV”,

powinno być: „Deklaracja Wspólnoty w sprawie artykułu 4 ustęp 3, artykułu 5 ustęp 7, artykułu 16 ustęp 5 i 6 oraz
artykułu 17 ustęp 2 załącznika IV”.

2. Strona 61, deklaracja VII:

zamiast: „(…) w odstępstwie od artykułu 13 ustępu 2 litera a) przedstawić wniosek o szczególne finansowanie
dotyczące jednego z tych regionów.”,

powinno być: „(…) w odstępstwie od artykułu 13 ustęp 2 litera a) załącznika IV przedstawić wniosek o szczególne
finansowanie dotyczące jednego z tych regionów.”.

PL22.2.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 48/89


