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A TANÁCS …/2011/EU HATÁROZATA

(…)

a Nemzetközi Gumiágazati Tanulmányozó Csoport módosított

alapszabályának és eljárási szabályzatának az Európai Unió általi elfogadásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen a 218. cikk (6) bekezdése 

a) pontjának v. alpontjával összefüggésben annak 207. cikke (3) és (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

az Európai Parlament egyetértésére1 tekintettel,

                                               

1 HL C …
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mivel:

(1) Több tárgyalási fordulót követően 2011. július 14-én a Nemzetközi Gumiágazati 

Tanulmányozó Csoport (a továbbiakban: a Csoport) küldöttségvezetői megállapodtak a 

tanulmányozó csoport alapszabálya és eljárási szabályzata módosításának szövegében.

(2) Az Unió tagja a Csoportnak.

(3) Az Unió azon tagállamai, amelyek a Csoport tagjai voltak, hivatalos értesítést küldtek 

kilépésükről, és 2011. július 1-jével kiléptek a tanulmányozó csoportból.

(4) A Csoport módosított alapszabályának és az eljárási szabályzatának elfogadása 

elengedhetetlen a Csoport új székhelyének megerősítéséhez, illetve ahhoz, hogy kifejezett 

rendelkezések szerepeljenek az Uniónak a tanulmányozó csoporton belüli jogállásával 

kapcsolatban, valamint ahhoz, hogy átalakítsák a szervezeti struktúrát, a költségvetési 

hozzájárulásokat és a döntéshozatali eljárásokat.

(5) A Tanács …-i …/2011/EU1 határozatával felhatalamzást ad az Unió nevében történő 

aláírásra, és ideiglenes alkalmazását a megkötésükre vonatkozó eljárás befejezéséig. 

(6) A Csoport módosított alapszabályát és az eljárási szabályzatét jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 

                                               

 HL: Kérem, illessze be az ST 13122/11 dokumentumban található határozat számát és 
dátumát a preambulumbekezdésbe.

1 HL L …, …, … (HL: Kérem, illessze be ebbe a lábjegyzetbe az ST 13122/11 
dokumentumban található határozat HL közzétételi számát).
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1. cikk

A Nemzetközi Gumiágazati Tanulmányozó Csoport (a továbbiakban: a Csoport) módosított 

alapszabályát és eljárási szabályzatát a Tanács az Unió nevében jóváhagyja.

A módosított alapszabály és eljárási szabályzat szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje azt a személyt, illetve azokat a személyeket, 

akik jogosultak írásban megerősíteni a Csoport főtitkára felé azt, hogy az Unió magára nézve 

kötelezőnek ismeri el a módosított alapszabályt és eljárási szabályzatot. 

3. cikk

Az Uniót a Csoport küldöttségvezetőinek a módosított alapszabály IX. cikke szerinti ülésein a 

Bizottság képviselői képviselik.

A tagállamok az Unió küldöttségének részeként vehetnek részt a küldöttségvezetők ülésén. 

                                               

 HL: Kérem, csatolja az ST 13350/11 számú dokumentumot.
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4. cikk

Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben,

a Tanács részéről

az elnök


