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ROZHODNUTÍ RADY č. …/2011/EU

ze dne

o uzavření pozměněného statutu a jednacího řádu 

Mezinárodní studijní skupiny pro kaučuk Evropskou unií

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 3 a 4 ve spojení 

s čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem v) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu1,

                                               

1 Úř. věst. C …
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) Vedoucí delegací v Mezinárodní studijní skupině pro kaučuk (dále jen „skupina“) se 

dne 14. července 2011, po několika kolech vyjednávání, dohodli na znění změn statutu 

a jednacího řádu skupiny.

(2) Unie je členkou skupiny.

(3) Členské státy Unie, které byly členy skupiny, předložily formální oznámení o vystoupení 

a ze skupiny vystoupily dne 1. července 2011.

(4) Je nezbytné přijmout pozměněný statut a jednací řád skupiny, aby bylo potvrzeno nové 

sídlo skupiny a formulována jednoznačná ustanovení o postavení Unie ve skupině a aby se 

znovu nastavila organizační struktura, příspěvky do rozpočtu a postupy rozhodování.

(5) Podpis pozměněného statutu a jednacího řádu skupiny jménem Unie byl schválen

rozhodnutím č. …/2011/EU ze dne …*1, které rovněž stanovilo jejich prozatímní 

provádění do dokončení postupů nezbytných pro jejich uzavření.

(6) Pozměněný statut a jednací řád skupiny by měly být schváleny,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 

                                               

* Úř. věst.: vložte prosím číslo, datum a odkaz na vyhlášení v Úředním věstníku pro 
rozhodnutí obsažené v dokumentu ST 13122/11.

1 Úř. věst. L … s… (Úř. věst.: vložte prosím do této poznámky pod čarou odkaz na vyhlášení 
v Úředním věstníku pro rozhodnutí obsažené v dokumentu ST 13122/11).
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Článek 1

Pozměněný statut a jednací řád Mezinárodní studijní skupiny pro kaučuk (dále jen „skupina“) se 

schvaluje jménem Unie.

Znění pozměněného statutu a jednacího řádu se připojují k tomuto rozhodnutí*.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné k tomu, aby generálnímu 

tajemníkovi skupiny písemně potvrdily souhlas Unie s tím, že bude pozměněným statutem 

a jednacím řádem vázána. 

Článek 3

Unii je na zasedáních vedoucích delegací skupiny ve smyslu článku IX pozměněného statutu 

zastupována zástupci Komise.

Členské státy se mohou zasedání vedoucích delegací účastnit jako součást delegace Unie. 

                                               

* Úř. věst.: připojte prosím dokument ST 13350/11.
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Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne

Za Radu

předseda nebo předsedkyně


