
Sprostowanie do zaproszenia dla organizacji pozarządowych do wyrażenia zainteresowania udziałem 
w pracach Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego CARIFORUM-WE na podstawie decyzji Rady w sprawie 
stanowiska Wspólnoty dotyczącego uczestnictwa w Komitecie Konsultacyjnym CARIFORUM-WE 
przewidzianym w Umowie o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, 
a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, oraz w sprawie wyboru 

przedstawicieli organizacji zlokalizowanych na terytorium WE 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 312 z dnia 25 października 2011 r.) 

(2011/C 317/09) 

Strona 11, pkt 1: 

zamiast: „1. Zaprasza się organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się sprawami rozwoju 
i środowiska, do wyrażenia zainteresowania umieszczeniem ich w spisie organizacji, które będą 
uczestniczyć w pracach Komitetu Konsultacyjnego CARIFORUM-WE (zwanego dalej »komitetem«). 
W spisie mogą zostać umieszczone wszystkie organizacje spełniające wymogi określone w decyzji 
Rady z dnia 16 listopada 2009 r. (w załączeniu).”, 

powinno być: „1. Zaprasza się organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się sprawami rozwoju 
i środowiska, do wyrażenia zainteresowania umieszczeniem ich w spisie organizacji, które będą 
uczestniczyć w pracach Komitetu Konsultacyjnego CARIFORUM-WE (zwanego dalej »komitetem«). 
W spisie mogą zostać umieszczone wszystkie organizacje spełniające wymogi określone w decyzji 
Rady 2010/207/WE z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego 
uczestnictwa w Komitecie Konsultacyjnym CARIFORUM-WE przewidzianym w Umowie 
o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Euro
pejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, oraz w sprawie wyboru przedstawicieli 
organizacji zlokalizowanych na terytorium WE ( 1 ) 

___________ 
( 1 ) Dz.U. L 88 z 8.4.2010, s. 23”. 

Strona 11, pkt 5: 

zamiast: „5. Wszystkie wnioski o umieszczenie w spisie należy składać za pośrednictwem formularza zgłoszenio
wego znajdującego się na stronie internetowej http://spportal/cariforum-eu Wnioski muszą zostać 
przesłane do dnia 1 grudnia 2011 r. do godz. 19.00 (czasu brukselskiego).”, 

powinno być: „5. Wszystkie wnioski o umieszczenie w spisie należy składać za pośrednictwem formularza zgłoszenio
wego znajdującego się na stronie internetowej http://portal2.eesc.europa.eu/cariforum-eu. Wnioski 
muszą zostać przesłane do dnia 15 grudnia 2011 r. do godz. 19.00 (czasu brukselskiego).”.
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