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Официален вестник на Европейския съюз

Поправка на Поканата до неправителствените организации за изразяване на интерес за включване в
Съвместния консултативен комитет КАРИФОРУМ—ЕО въз основа на Решение на Съвета относно позицията
на Общността по отношение на участието в Консултативния комитет КАРИФОРУМ—ЕО, предвиден в
Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и
Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, и относно подбора на представителите
на организации, намиращи се в ЕО като страна по споразумението
(Официален вестник на Европейския съюз C 312 от 25 октомври 2011 г.)
(2011/C 317/09)
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„1. Неправителствените организации, вкл. тези, които работят в областта на развитието и екологията, се
поканват да изразят своя интерес да бъдат включени в Списък на организациите, желаещи да участват
в Консултативния комитет КАРИФОРУМ—ЕО (наречен по-нататък „Комитетът“). Включването в списъка е
отворено за всички организации, отговарящи на изискването, посочено в Решение на Съвета от
16 ноември 2009 г. (приложено).“

да се чете:

„1. Неправителствените организации, включително тези, които работят в областта на развитието и
екологията, се поканват да изразят своя интерес да бъдат включени в списък на организациите,
желаещи да участват в Консултативния комитет КАРИФОРУМ—ЕО (наричан по-нататък „Комитетът“).
Включването в списъка е отворено за всички организации, отговарящи на изискването, посочено в
Решение 2010/207/ЕО на Съвета от 16 ноември 2009 г. относно позицията на Общността по
отношение на участието в Консултативния комитет КАРИФОРУМ—ЕО, предвиден в Споразумението за
икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност
и нейните държави-членки, от друга страна, и относно подбора на представителите на организации,
намиращи се в страната по споразумението ЕО (1).

___________
(1) ОВ L 88, 8.4.2010 г., стр. 23.“
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„5. Всички заявления за регистрация трябва да се подадат посредством формуляра за регистрация, който се
намира на уебсайт http://spportal/cariforum-eu, и трябва да се получат до 19,00 ч. (брюкселско време)
на 1 декември 2011 г.“

да се чете:

„5. Всички заявления за регистрация трябва да бъдат подадени посредством формуляра за регистрация, който
се намира на уебсайта http://portal2.eesc.europa.eu/cariforum-eu, и трябва да бъдат получени до 19,00 ч.
(брюкселско време) на 15 декември 2011 г.“
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