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NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o …/2011/EU,

annettu …,

kansainvälisen kumintutkimusryhmän muutetun perussäännön 

ja muutetun työjärjestyksen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 3 ja 

4 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän1,

                                               

1 EUVL C …
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sekä katsoo seuraavaa:

(1) Useiden neuvottelukierrosten jälkeen kansainvälisen kumintutkimusryhmän, jäljempänä 

'ryhmä', valtuuskuntien johtajat hyväksyivät 14 päivänä heinäkuuta 2011 ryhmän 

perussäännön ja työjärjestyksen muutoksia koskevan tekstin.

(2) Unioni on ryhmän jäsen.

(3) Ne unionin jäsenvaltiot, jotka olivat ryhmän jäseniä, ovat ilmoittaneet virallisesti 

eroamisestaan ja eronneet ryhmästä 1 päivästä heinäkuuta 2011.

(4) Ryhmän muutetun perussäännön ja muutetun työjärjestyksen hyväksyminen on välttämätöntä, 

jotta voidaan vahvistaa ryhmän päätoimipaikan uusi sijainti ja antaa nimenomaiset määräykset 

unionin asemasta ryhmässä sekä mukauttaa organisaatiorakenne, talousarvion rahoitusosuudet 

ja päätöksentekomenettelyt.

(5) Neuvosto on antanut valtuutuksen allekirjoittaa ryhmän muutettu perussääntö ja muutettu 

työjärjestys … annetulla päätöksellä N:o …/2011/EU*1, joka myös koskee niiden 

väliaikaisesta soveltamista kunnes niiden hyväksymistä varten tarvittavat menettelyt on 

saatettu päätökseen.

(6) Ryhmän muutettu perussääntö ja muutettu työjärjestys olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 

                                               

* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään johdanto-osan kappaleeseen asiakirjassa ST 13122/11 
olevan päätöksen numero ja päivämäärä.

1 EUVL L … (Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tähän alaviitteeseen asiakirjassa 
ST 13122/11 olevan päätöksen julkaisun viitetiedot).
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1 artikla

Hyväksytään kansainvälisen kumintutkimusryhmän, jäljempänä 'ryhmä', muutettu perussääntö ja 

muutettu työjärjestys unionin puolesta.

Muutettu perussääntö ja muutettu työjärjestys on liitetty tähän päätökseen*.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus vahvistaa 

kirjallisesti ryhmän pääsihteerille unionin sitoutuminen noudattamaan muutettua perussääntöä ja 

muutettua työjärjestystä. 

3 artikla

Muutetun perussäännön IX artiklan mukaisesti ryhmän valtuuskuntien johtajien kokouksissa unionia 

edustavat komission edustajat.

Jäsenvaltiot voivat osallistua valtuuskuntien johtajien kokouksiin osana unionin valtuuskuntaa. 

                                               

* Virallinen lehti: pyydetään liittämään asiakirja ST 13350/11.
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4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään. 

Tehty Brysselissä.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja


