
AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA 
MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

DECYZJA NR 2/2011 KOMITETU AMBASADORÓW AKP-UE 

z dnia 16 marca 2011 r. 

w sprawie mianowania członków zarządu Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie 
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA) 

(2011/260/UE) 

KOMITET AMBASADORÓW AKP-UE, 

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 ), zmienioną po raz pierwszy umową zmieniającą 
powyższą umowę o partnerstwie AKP-WE, podpisaną 
w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. ( 2 ) i zmienioną 
umową zmieniającą po raz drugi powyższą umowę 
o partnerstwie AKP-WE, podpisaną w Wagadugu w dniu 
22 czerwca 2010 r. ( 3 ), w szczególności art. 3 ust. 5 załącznika 
III do tej umowy, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzją nr 3/2008 z dnia 22 maja 2008 r. Komitet 
Ambasadorów AKP-UE mianował na pięcioletnią 
kadencję członków zarządu Centrum Technicznego ds. 
Współpracy w dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiej
skich (trzech członków z państw UE i trzech członków 
z państw AKP), z zastrzeżeniem przeglądu po dwóch 
i pół roku w przypadku członków pochodzących 
z państw AKP. 

(2) W związku z tym, że jedno stanowisko członka pocho
dzącego z państw AKP zwolniło się, decyzją nr 5/2010 
z dnia 26 lipca 2010 r. ( 4 ) mianowano nowego członka. 

(3) Po dokonaniu przeglądu składu zarządu państwa AKP 
zgłosiły zamiar przeprowadzenia zmiany na stanowis
kach członków pochodzących z państw AKP 
i wyznaczyły dwóch nowych kandydatów; zmiana ma 
obowiązywać od dnia 24 lutego 2011 r. w okresie 
pozostałym do końca kadencji. 

(4) Należy zatem mianować dwóch nowych członków 
zarządu, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Następujące osoby zostają mianowane członkami zarządu 
Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa 
i Obszarów Wiejskich na miejsce dr Wilsona A. SONGA i prof. 
Radjiskumara MOHANA: 

— dr Daoussa BICHARA CHERIF i dr Faletoi Suavi TUILAEPA. 

Artykuł 2 

Zgodnie z powyższym w okresie pozostałym do końca 
kadencji, tj. do dnia 21 marca 2013 r., skład zarządu CTA 
jest następujący: 

— dr Daoussa BICHARA CHERIF (Czad) 

— Kahijoro KAHUURE (Namibia) 

— dr Faletoi Suavi TUILAEPA (Samoa) 

— prof. Raúl BRUNO DE SOUSA (Portugalia) 

— prof. Eric TOLLENS (Belgia) 

— Edwin Anthony VOS (Niderlandy). 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 16 marca 2011 r. 

W imieniu Komitetu Ambasadorów AKP-UE 

GYÖRKÖS P. 
Przewodniczący
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