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ADATBANKBA TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE JELENTKEZŐK FIGYELMÉBE

(2005/C 159 A/03)

Tájékoztatjuk a jelenleg az EuropeAid irányítása alatt álló egyéni szakértői adatbankba történő felvételre
jelentkezőket a rendszer megszüntetéséről az ECHO Főigazgatóság irányítása alatt álló humanitárius
segítségnyújtáshoz kapcsolódó területektől eltérő minden területen és alterületen:

— az Európai Bizottság delegációinak harmadik országokban működő (nem nyilvános) missziói
megszűnnek a Bizottságnak az Európai Közösségek tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira
alkalmazandó igazgatási és pénzügyi reformja, valamint a Tanács által elfogadott új szabályozási
keretek alapján, melyek 2004. május 1-jén léptek hatályba,

— a harmadik országokban a technikai segítségnyújtás keretében működő (nyilvános) misszióknak
2005. június 30-tól szolgáltatási piacokra vonatkozó ajánlattételi felhívásokon kell részt venniük
a pénzügyi szabályzatban előírt szabályok és eljárások szerint. Az ilyen jellegű szolgáltatási piacokra
vonatkozó ajánlattételi felhívásokkal kapcsolatos tudnivalók a következő címen találhatók:

http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_fr.htm

Következésképpen az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának 2000.9.26-i C 274. A számában közzétett, az
Európai Közösségek külső együttműködésének keretében harmadik országok javára irányuló technikai segítségnyújtás
egyéni szakértőire vonatkozó pályázati felhívás (SCRE/111508/C/SV), továbbá a jelentkezési rendszer és az
adatbankban a jelentkezések elektronikus úton történő frissítésének rendszere ezen tájékoztató
közzétételének időpontjától kezdve kizárólag az ECHO Főigazgatóság irányítása alatt álló humanitárius
segítségnyújtáshoz kapcsolódó missziók teljesítéséhez szükséges területeken és alterületeken marad meg:

— 04. terület (Vidékfejlesztés / Élelmiszer-biztonság): 01. alterület (Vidékfejlesztési politikák és
stratégiák), 07. alterület (Támogató szolgáltatások: ismeretterjesztés/ kultúravédelem/ mezőgazdasági
kutatás), 09. alterület: (Támogató szolgáltatások: állategészségügy és állatorvosi felügyelet), 11.
alterület (Víz és erdő/ Erdészet/ Trópusi erdők),

— 05. terület (Környezetvédelem): 09. alterület (természeti katasztrófák megelőzése),

— 07. terület (Társadalmi fejlődés): 12. alterület (Rehabilitáció [gazdasági és társadalmi fejlődés]), 13.
alterület (Folyamatos stratégiák, Rehabilitációs - fejlesztési - LRRD kapcsolat),

— 08. terület (Oktatás és képzés/ Kultúra és tájékoztatás): 15. alterület (Kommunikációs stratégiák), 17.
alterület (Tájékoztatás és média/ Újságírás), 18. alterület (Információtechnológia),

— 09. terület (Egészségügy): 01. alterület (Egészségügy koordinálása/ Donorok és partnerek
koordinálása), 06. alterület (Közegészségügy [környezet, víz és higiénia]), 12. alterület (Epidemio-
lógia), 13. alterület (Táplálkozás), 18. alterület (Krízishelyzetek utáni egészségügyi rendszer
rehabilitációja),

— 11. terület (Humanitárius és sürgősségi műveletek): 01. alterület (Menekülttáborok és lakhelyükről
elűzöttek táborainak szervezése és irányítása), 02. alterület (Népszámlálás), 03. alterület (Vízellátás és
sürgősségi reorganizáció), 04. alterület (Menekültek és lakhelyükről elűzöttek védelme), 05. terület
(Hazatelepülési és beilleszkedési műveletek), 06. alterület (Humanitárius segítséget nyújtó személyzet
biztonsági és evakuálási terve), 07. alterület (Logisztika/ humanitárius segítség szállítása), 08. alterület
(Segítség/ élelmiszer-elosztás), 09. alterület (Humanitárius egészségügyi segítség), 10. alterület
(Ideiglenes menedékek),

C 159 A/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.6.30.



— 14. terület (Pénzügyek): 01. alterület (Számvitel/ Elszámolások ellenőrzése/ Könyvvizsgálat), 02.
alterület (Pénzügyi elemzések).

A többi terület esetében semmilyen új, felvételre vonatkozó kérelem nem kerül elfogadásra.
A jelentkezésüket az adatbankba addig a napig már érvényesen leadó jelöltek számíthatnak dossziéjuknak
az adatbankban eredeti állapotukban történő megtartására 2006. április 30-ig, kivéve ha a szakértő
a Bizottsághoz eljuttatott ajánlott levélben ellenkező véleményének ad hangot. Ezen időpontot követően
a fentiekben megjelölt területek és alterületek kivételével a szakértők adatai eltörlésre kerülnek.
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