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εσωτερικού κανονισμού της Διεθνούς Ομάδας Μελετών για το Ελαστικό
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. …/2011/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά με τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση του τροποποιημένου καταστατικού και 

του εσωτερικού κανονισμού της Διεθνούς Ομάδας Μελετών για το Ελαστικό

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 207 

παράγραφοι 3 και 4, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) σημείο v),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1,

                                               

1 ΕΕ C ….
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ύστερα από διάφορους γύρους συνομιλιών, στις 14 Ιουλίου 2011, οι επικεφαλής των 

αντιπροσωπιών της Διεθνούς Ομάδας Μελετών για το Ελαστικό («Ομάδα») συμφώνησαν 

στο κείμενο των τροποποιήσεων για το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό της 

Ομάδας.

(2) Η Ένωση αποτελεί μέλος της Ομάδας.

(3) Τα κράτη μέλη της Ένωσης εκείνα που ήταν μέλη της Ομάδας έχουν υποβάλει επίσημες 

αιτήσεις αποχώρησης και έχουν αποχωρήσει από την Ομάδα από την 1η Ιουλίου 2011.

(4) Η έγκριση του τροποποιημένου καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού της 

Ομάδας είναι απαραίτητη για να επικυρωθεί η νέα έδρα της Ομάδας και για να

προβλεφθούν σαφείς διατάξεις σχετικά με το καθεστώς της Ένωσης εντός της Ομάδας, 

καθώς και για να ευθυγραμμιστούν αντιστοίχως η οργανωτική της δομή, οι συνεισφορές 

στον προϋπολογισμό και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

(5) Η υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, του τροποποιημένου καταστατικού και του 

εσωτερικού κανονισμού της Ομάδας έχει επιτραπεί με την απόφαση αριθ. …/2011/ΕΕ, της 

…1, η οποία επίσης προβλέπει για την προσωρινή εφαρμογή, μέχρι να ολοκληρωθούν οι 

διαδικασίες σύναψής τους.

(6) Το τροποποιημένο καταστατικό και ο εσωτερικός κανονισμός της Ομάδας θα πρέπει να 

εγκριθούν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

                                               

 ΕΕ: παρακαλούμε εισαγάγετε στην αιτιολογική σκέψη τον αριθμό και την ημερομηνία της 
απόφασης στο ST 13122/11.

1 ΕΕ L , , σ. (ΕΕ: παρακαλούμε εισαγάγετε στην παρούσα υποσημείωση την αναφορά 
δημοσίευσης στην ΕΕ της απόφασης στο ST 13122/11).
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Άρθρο 1

Το καταστατικό και ο εσωτερικός κανονισμός της Διεθνούς Ομάδας Μελετών για το Ελαστικό 

(«Ομάδα») εγκρίνονται εξ ονόματος της Ένωσης.

Τα κείμενα του τροποποιημένου καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού επισυνάπτονται 

στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το(τα) πρόσωπο(-α) που είναι αρμόδιο(-α) 

να επιβεβαιώσει(-ουν) εγγράφως στον Γενικό Γραμματέα της Ομάδας τη σύμφωνη γνώμη της 

Ένωσης να δεσμεύεται από το τροποποιημένο καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό.

Άρθρο 3

Η Ένωση εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις των επικεφαλής των αντιπροσωπιών της Ομάδας από 

εκπροσώπους της Επιτροπής, όπως προβλέπει το άρθρο ΙΧ του τροποποιημένου καταστατικού.

Τα κράτη μέλη μπορούν να συμμετέχουν ως μέρος της αντιπροσωπίας της Ένωσης στις 

συνεδριάσεις των επικεφαλής των αντιπροσωπιών. 

                                               

 ΕΕ: παρακαλούμε επισυνάψτε το αρχείο ST 13350/11.
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Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύσει την ημέρα έκδοσής της. 

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος


