
DECYZJA NR 3/2009 KOMITETU AMBASADORÓW AKP-WE 

z dnia 5 czerwca 2009 r. 

dotycząca zmian na stanowiskach członków zarządu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP) 

(2009/503/WE) 

KOMITET AMBASADORÓW AKP-WE, 

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy 
państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku („AKP”) z jednej strony 
a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi 
z drugiej strony podpisaną w Kotonu (w Beninie) 23 czerwca 
2000 r. ( 1 ) i zmienioną przepisami umowy ( 2 ) zmieniającej 
powyższą umowę o partnerstwie AKP-WE podpisaną 
w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r., w szczególności 
art. 2 ust. 7 załącznika III do wymienionej umowy, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzją nr 2/2008 z dnia 7 marca 2008 r. Komitet 
Ambasadorów AKP-WE powołał na pięcioletnią kadencję 
członków zarządu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości 
(trzech członków z państw UE i trzech członków 
z państw AKP), z zastrzeżeniem dokonania późniejszej 
weryfikacji – po roku w przypadku członków z państw 
UE i po dwóch i pół roku w przypadku członków 
z państw AKP. 

(2) Unia Europejska wyraziła chęć dokonania zmian na 
stanowiskach członków zarządu pochodzących 
z państw UE na okres pozostały do końca kadencji 
i przedstawiła nazwiska trzech nowych kandydatów. 

(3) Należy zatem powołać nowych członków zarządu, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Na stanowiska członków zarządu Centrum Rozwoju Przedsię
biorczości powołuje się następujące osoby, które zastąpią Jensa 
Petera BREITENGROSSA, Philippe’a GAUTIERA i Seana MAGEE: 

— Bayo AKINDEINDE, Giovannangelo MONTECCHIEGO PALAZ
ZIEGO i Verę VENCLIKOVĄ. 

Artykuł 2 

Zgodnie z powyższym przez okres pozostały do końca kaden
cji, tj. do dnia 6 marca 2013 r., skład zarządu Centrum 
Rozwoju Przedsiębiorczości będzie następujący: 

— Ibrahim IDDI ANGO 

— Adrien SIBOMANA 

— Valerie Patricia VEIRA 

— Bayo AKINDEINDE 

— Giovannangelo MONTECCHI PALAZZI 

— Vera VENCLIKOVA. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 czerwca 2009 r. 

W imieniu Komitetu Ambasadorów AKP-WE 

Joseph MA’AHANUA 
Przewodniczący
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