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RÅDETS AFGØRELSE nr. .../2011/EU

af

om Den Europæiske Unions indgåelse af den ændrede statut 

og forretningsorden for Den Internationale Gummistudiegruppe

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 3 

og 4, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen 

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet1, og

ud fra følgende betragtninger:

                                               

1 EUT C ... .
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(1) Efter flere forhandlingsrunder enedes delegationslederne i Den Internationale Gummistu-

diegruppe ("gruppen") den 14. juli 2011 om teksten til ændringerne af gruppens statut og 

forretningsorden.

(2) Unionen er medlem af gruppen.

(3) De EU-medlemsstater, der var medlemmer af gruppen, har fremsendt formelle meddelelser 

om udtrædelse og er udtrådt fra gruppen pr. 1. juli 2011.

(4) Vedtagelsen af gruppens ændrede statut og forretningsorden er nødvendig for at bekræfte 

gruppens nye hovedkvarter og for at fastsætte eksplicitte bestemmelser om Unionens status 

i gruppen, samt for at tilpasse organisationens struktur, budgetbidrag og beslutningstag-

ningsprocedurer.

(5) Ved afgørelse nr. 2011/... af ...*1 er der givet bemyndigelse til, at gruppens ændrede statut 

og forretningsorden undertegnes på Unionens vegne, og det er ligeledes fastsat, at de an-

vendes midlertidigt indtil afslutningen af procedurerne for deres indgåelse.

(6) Gruppens ændrede statut og forretningsorden bør godkendes –

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: 

                                               

* EUT: Indsæt venligst i betragtningen nummer og dato på afgørelsen i ST 13122/11. 
1 EUT L ... af ..., s. ... (EUT: Indsæt venligst EUT-reference for afgørelsen i ST 13122/11).
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Artikel 1

Den ændrede statut og forretningsorden for Den Internationale Gummistudiegruppe ("gruppen") 

godkendes herved på Unionens vegne.

Teksten til den ændrede statut og forretningsorden er knyttet til denne afgørelse*.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges hermed til at udpege den eller de personer, der er beføjet til over-

for gruppens generalsekretær skriftligt at bekræfte Den Europæiske Unions samtykke til at blive 

bundet af den ændrede statut og forretningsorden. 

Artikel 3

Unionen repræsenteres af repræsentanter for Kommissionen på delegationsledernes møder i grup-

pen, jf. artikel IX i den ændrede statut.

Medlemsstaterne kan deltage som en del af Unionens delegation på delegationsledernes møder. 

                                               

* EUT: Vedhæft venligst dokument ST 13350/11.
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Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Rådets vegne

Formand


