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NÕUKOGU OTSUS nr …/2011/EL,

…,

milles käsitletakse rahvusvahelise kautšuki uurimisrühma muudetud põhikirja ja töökorra 

sõlmimist Euroopa Liidu poolt

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõikeid 3 ja 4 koostoimes 

artikli 218 lõike 6 punkti a alapunktiga v,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut1

                                               

1 ELT C …



13123/11 AS/kes 2
DG K LIMITE ET

ning arvestades järgmist:

(1) Pärast mitut läbirääkimisvooru leppisid rahvusvahelise kautšuki uurimisrühma („rühm”) 

delegatsioonide juhid 14. juulil 2011 kokku rühma põhikirja ja töökorra muudatuste teksti.

(2) Liit on rühma liige.

(3) Need liidu liikmesriigid, kes on rühma liikmed, on oma lahkumisest ametlikult teatanud 

ning lahkuvad rühmast 1. juulil 2011.

(4) Rühma muudetud põhikirja ja töökorra vastuvõtmine on tingimata vajalik, et kinnitada 

rühma uus peakorter ja sätestada sõnaselgelt liidu staatus rühmas ning kohandada 

organisatsioonilist struktuuri, eelarvesse tehtavaid osamakse ja otsustamismenetlusi.

(5) Muudetud põhikirjale ja töökorrale liidu nimel allakirjutamiseks anti luba … otsusega 

nr …/2011/EL1, millega lubati samuti neid kuni nende sõlmimiseks vajalike menetluste 

lõpuleviimiseni ajutiselt kohaldada.

(6) Rühma muudetud põhikiri ja töökord tuleks heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE: 

                                               

 Väljaannete talitus: palun sisestada dokumendis st 13122/11 oleva otsuse kuupäev ja 
number.

1 ELT L … (väljaannete talitus: palun sisestada dokumendis st 13122/11 oleva otsuse 
avaldamisviide).
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Artikkel 1

Käesolevaga kiidetakse liidu nimel heaks rahvusvahelise kautšuki uurimisrühma („rühm”) 

muudetud põhikiri ja töökord.

Muudetud põhikirja ja töökorra tekstid on lisatud käesolevale otsusele*.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud kinnitama kirjalikult rühma 

peasekretärile liidu nõusolekut muudetud põhikirja ja töökorra täitmiseks. 

Artikkel 3

Komisjoni esindajad esindavad liitu rühma delegatsioonide juhtide kohtumistel nagu on sätestatud 

muudetud põhikirja artiklis IX.

Liikmesriigid võivad osaleda delegatsioonide juhtide kohtumisel liidu delegatsiooni koosseisus. 

                                               

* Väljaannete talitus: palun lisada dokument ST 13350/11.
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Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval. 

Brüssel, 

Nõukogu nimel

eesistuja


