
DECYZJA NR 2/2016 KOMITETU AMBASADORÓW AKP–UE 

z dnia 7 marca 2016 r. 

w sprawie mianowania członka zarządu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP) [2016/384] 

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 w dniu 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 jej 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. 9 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Artykuł 9 statutu i regulaminu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP) stanowi, że Komitet Ambasadorów 
mianuje członków zarządu na maksymalny okres pięciu lat. 

(2)  Kadencja trojga reprezentujących AKP członków zarządu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, którzy zostali 
powołani decyzją nr 3/2013 Komitetu Ambasadorów AKP–UE z dnia 30 lipca 2013 r. (5), zmienioną w drodze 
decyzji nr 2/2014 Komitetu Ambasadorów AKP–UE (6), skończy się w dniu 6 września 2018 r. lub w dniu 
zamknięcia Centrum, jeśli nastąpi to wcześniej. 

(3)  W związku z rezygnacją jednego z członków zwolniło się jedno stanowisko. 

(4)  Należy zatem powołać nowego członka zarządu na okres pozostały do końca kadencji, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Następującą osobę mianuje się członkiem zarządu CRP na miejsce Marii MACHAILO-ELLIS: 

—  Lekwalo Leta MOSIENYANE. 

Artykuł 2 

Bez uszczerbku dla dalszych decyzji, które Komitet może przyjąć w ramach swoich prerogatyw, w okresie pozostającym 
do końca obecnej kadencji – tj. do dnia 6 września 2018 r. lub do zamknięcia Centrum, jeśli nastąpi ono wcześniej – 
skład zarządu CRP jest następujący: 

Jacek ADAMSKI 

Martin BENKO 
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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 członkowskim,i z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r., zmienioną po 
raz pierwszy w Luksemburgu w dniu 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 263 z 5.10.2013, s. 18. 
(6) Decyzja nr 2/2014 Komitetu Ambasadorów AKP–UE z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie mianowania członków zarządu Centrum 

Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP) (Dz.U. L 245 z 20.8.2014, s. 9). 



Nicole BOLLEN 

John Atkins ARUHURI 

Lekwalo Leta MOSIENYANE 

Félix MOUKO. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Może zostać w każdej chwili zmodyfikowana zależnie od 
sytuacji centrum. 

Sporządzono w Brukseli dnia 7 marca 2016 r. 

W imieniu Komitetu AmbasadorówAKP–UE 
P. DE GOOIJER 

Przewodniczący  
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