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(Mededelingen)

RAAD
BESLUIT VAN DE RAAD
van 4 maart 1994

houdende vervanging van een aantal gewone en een aantal plaatsvervangende leden van het
Comité van het Europees Sociaal Fonds
(94 /C 368 /01 )
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 4253/ 88 van de Raad van 19 december 1988 tot vaststelling
van toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2052/ 88 met betrekking tot de coördi
natie van de bijstandsverlening uit de onderscheiden Structuurfondsen enerzijds en van die
bijstandsverlening met die van de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financie
ringsinstrumenten anderzijds ('), inzonderheid op artikel 28 , derde alinea,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Raad, op voordracht van de Commissie, bij besluit van 20 mei 1992 (2),
de gewone en de plaatsvervangende leden van het Comité van het Europees Sociaal Fonds
heeft benoemd voor een periode die afloopt op 27 juli 1995 ;
Overwegende dat in de categorie regeringsvertegenwoordigers zeven zetels voor gewone leden
en vijf zetels voor plaatsvervangende leden vacant zijn geworden ;

Overwegende dat in de categorie werknemersvertegenwoordigers twee zetels voor gewone le
den en een zetel voor een plaatsvervangend lid vacant zijn geworden ;
Overwegende dat in de categorie werkgeversvertegenwoordigers drie zetels voor gewone leden
en twee zetels voor plaatsvervangende leden vacant zijn geworden ;

Overwegende dat er gewone leden en plaatsvervangende leden moeten worden benoemd voor
de vacant geworden zetels in het Comité van het Europees Sociaal Fonds,

BESLUIT :

Artikel 1

Als gewone leden, respectievelijk plaatsvervangende leden van het Comité van het Europeês
Sociaal Fonds worden benoemd voor de verdere duur van de ambtstermijn van de te vervangen
leden, dat wil zeggen tot en met 27 juli 1995 :

O PB nr. L 374 van 31 . 12. 1988, blz. 1 .
O PB nr. C 200 van 7. 8 . 1992, blz. 1 .
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I. Regeringsvertegenwoordigers
a) Gewone leden
Griekenland :

Spanje :
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ter vervanging van

de heer I. PITSOLI

de heer N. KARALIS

mevrouw A. DALPORTA

mevrouw CH. BRAVOU

de heer J. M. FRAILE

de heer J. R. GARCÏA MORENO

A2PEITIA

Frankrijk :

mevrouw H. BRUNEL

mevrouw P. BECK

Ierland :

de heer V. GAFFEY

de heer J. CORCORAN

Italië :

de heer M. POLVERARI

de heer N. FIORE

Portugal :

de heer A. ARAÜJO

de heer R. CARLOS

b) Plaatsvervangende leden

ter vervanging van

Frankrijk :

de heer E. AUBRY

de heer M. BOISNEL

Ierland :

de heer A. TYRRELL

de heer P. LEONARD

Italië :

de heer O. ROSSI

de heer G. CORTESE

Portugal :

de heer R. CARLOS

de heer J. A. R. CRAVINHO
BRANCO GASPAR

Verenigd
Koninkrijk :

de heer C. CAPELLA

II. Werknemersvertegenwoordigers
a) Gewone leden

de heer D. CRAWLEY

ter vervanging van

Italië :

de heer A. REGGINI

de heer G. LEVORATO

Nederland :

mevrouw A. SIETARAM

mevrouw G. VERBURG

de heer R. PETTENELLO

mevrouw T. GIUDICI

b) Plaatsvervangend lid
Italië :

ter vervanging van

III. Werkgeversvertegenwoordigers

a) Gewone leden
België :

ter vervanging van
de heer P. RYSMAN

mevrouw

S. KOHNENMERGEN

Griekenland :

mevrouw E. PALEOLOGOU

mevrouw

D. VELISSARTOIJ

Nederland :

de heer P. P. M. VAN

de heer J.H.J. CRITNS

OSTAYEN

b) Plaatsvervangende leden
Griekenland :

ter vervanging van
de heer

mevrouw D. VELISSARIOU

L. PAPAIOANNOU

Nederland :

de heer L. S. RIETEMA

de heer B. J. van der TOOM

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 4 maart 1994.
Voor de Raad
De Voorzitter
C. SIMITIS

