
SPROSTOWANIA

Sprostowanie  do  decyzji  zarządu  Europolu  z  dnia  18  kwietnia  2014  r.  zmieniającej  decyzję 
zarządu  Europolu  z  dnia  16  listopada  1999  r.  w  sprawie  przyjęcia  warunków  i  procedur 
określonych  przez  Europol  w  odniesieniu  do  opodatkowania  poborów  i  wynagrodzeń 

wypłacanych  pracownikom  Europolu  na  rzecz  Europolu

(Dziennik  Urzędowy  Unii  Europejskiej  C  211  z  dnia  5  lipca  2014  r.)

(2014/C  222/10)

Strona  10,  przypis  7  otrzymuje  brzmienie:

„Zawiadomienie  w  sprawie  dostosowania  wynagrodzeń  podstawowych  i  dodatków  pracowników  Europolu  pod
legających  regulaminowi  pracowniczemu  Europolu  zgodnie  z  art.  57  ust.  5  decyzji  Rady  ze  skutkiem  od  dnia 
1  lipca  2009  r.  i  1  lipca  2010  r.  (zob.  s.  15  niniejszego  Dziennika  Urzędowego).”.

Sprostowanie  do  decyzji  dyrektora  Europolu  z  dnia  18  kwietnia  2014  r.  w  sprawie 
wykonania  decyzji  zarządu  Europolu  z  dnia  16  listopada  1999  r.  w  sprawie  przyjęcia 
warunków  i  procedur  określonych  przez  Europol  w  odniesieniu  do  opodatkowania  poborów 

i  wynagrodzeń  wypłacanych  pracownikom  Europolu  na  rzecz  Europolu

(Dziennik  Urzędowy  Unii  Europejskiej  C  211  z  dnia  5  lipca  2014  r.)

(2014/C  222/11)

Strona  13,  przypis  6  otrzymuje  brzmienie:

„Zawiadomienie  w  sprawie  dostosowania  wynagrodzeń  podstawowych  i  dodatków  pracowników  Europolu  pod
legających  regulaminowi  pracowniczemu  Europolu  zgodnie  z  art.  57  ust.  5  decyzji  Rady  ze  skutkiem  od  dnia 
1  lipca  2009  r.  i  1  lipca  2010  r.  (zob.  s.  15  niniejszego  Dziennika  Urzędowego).”.
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