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Den Europæiske Unions Tidende

Berigtigelse til indkaldelse af interessetilkendegivelse fra ikke-statslige institutioner om at deltage i Det
Rådgivende Cariforum/EF-udvalg i medfør af Rådets afgørelse om Fællesskabets holdning til medlemskab af
Det Rådgivende Cariforum/EF-udvalg, der er omhandlet i den økonomiske partnerskabsaftale mellem
Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side,
og om udvælgelse af repræsentanter for organisationer hjemmehørende i Fællesskabet
(Den Europæiske Unions Tidende C 312 af 25. oktober 2011)
(2011/C 317/09)
Side 11, punkt 1
I stedet for: »1. Ikke-statslige organisationer, herunder udviklings- og miljøorganisationer, indkaldes til at tilkendegive
deres interesse i at blive optaget på en liste over organisationer, der deltager i Det Rådgivende Cari
forum/EF-udvalg (herefter kaldet »udvalget«). På listen kan optages alle organisationer, der opfylder
kravene i Rådets afgørelse af 16. november 2009 (vedlagt).«
læses:

»1. Ikke-statslige organisationer, herunder udviklings- og miljøorganisationer, indkaldes til at tilkendegive
deres interesse i at blive optaget på en liste over organisationer, der deltager i Det Rådgivende Cari
forum/EF-udvalg (herefter kaldet »udvalget«). På listen kan optages alle organisationer, der opfylder
kravene i Rådets afgørelse 2010/207/EF af 16. november 2009 om Fællesskabets holdning til
medlemskab af Det Rådgivende Cariforum/EF-udvalg, der er omhandlet i den økonomiske partnerskabs
aftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på
den anden side, og om udvælgelse af repræsentanter for organisationer hjemmehørende i Fællesskabet (1).

___________
(1) EUT L 88 af 8.4.2010, s. 23.«

Side 11, punkt 5
I stedet for: »5. Samtlige ansøgninger om optagelse skal ske ved hjælp af tilmeldingsblanketten på hjemmesiden: http://
spportal/cariforum-eu, således at den er sekretariatet i hænde senest den 1. december 2011 kl. 19.00.«
læses:

»5. Samtlige ansøgninger om optagelse skal ske ved hjælp af tilmeldingsblanketten på hjemmesiden: http://
portal2.eesc.europa/cariforum-eu, således at den er sekretariatet i hænde senest den 15. december 2011
kl. 19.00 (Bruxelles tid).«
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