
AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA 
MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

DECYZJA NR 1/2012 KOMITETU AMBASADORÓW AKP-UE 

z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

w sprawie zakończenia kadencji dyrektora Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP) 

(2012/266/UE) 

KOMITET AMBASADORÓW AKP-UE, 

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy 
państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą 
Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, 
podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. ( 1 ), zmienioną 
po raz pierwszy w Luksemburgu w dniu 25 czerwca 2005 r. ( 2 ) 
i po raz drugi w Wagadugu w dniu 22 czerwca 2010 r. ( 3 ), 
w szczególności art. 2 ust. 6 załącznika III, 

uwzględniając decyzję nr 8/2005 Komitetu Ambasadorów AKP- 
WE z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie statutu i regulaminu 
Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP) ( 4 ), w szczególności 
jej art. 7 ust. 5, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Bez uszczerbku dla dalszych decyzji, do których podjęcia 
Komitet może być zobowiązany w ramach swojego 
mandatu, decyzją nr 3/2010 Komitetu Ambasadorów 
AKP-UE ( 5 ) dyrektorem Centrum Rozwoju Przedsiębior
czości ze skutkiem od dnia 6 września 2010 r. został 
mianowany Jean-Erick ROMAGNE. 

(2) Na specjalnym posiedzeniu zarządu w dniu 27 września 
2011 r. zarząd CRP jednogłośnie zalecił zakończenie 
kadencji zarówno dyrektora, jak i zastępcy dyrektora, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Mandat Jeana-Ericka ROMAGNE’a jako dyrektora CRP zostaje 
niniejszym zakończony ze skutkiem od dnia 10 sierpnia 
2012 r. 

Artykuł 2 

Zarządowi CRP udziela się ze skutkiem natychmiastowym 
mandatu do podjęcia odpowiednich działań w celu zapewnienia 
odpowiedniego zarządzania centrum do czasu mianowania 
nowego dyrektora. 

Sporządzono w Brukseli dnia 26 kwietnia 2012 r. 

W imieniu Komitetu Ambasadorów AKP-UE 

Shirley SKERRITT-ANDREW 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3. 
( 2 ) Umowa zmieniająca umowę o partnerstwie między członkami grupy 

państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą 
Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, 
podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. (Dz.U. L 209 
z 11.8.2005, s. 27). 

( 3 ) Umowa zmieniająca po raz drugi Umowę o partnerstwie między 
członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej 
strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, 
z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., 
zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. 
(Dz.U. L 287 z 4.11.2010, s. 3). 

( 4 ) Dz.U. L 66 z 8.3.2006, s. 16. 
( 5 ) Dz.U. L 145 z 11.6.2010, s. 17.
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