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TARYBOS SPRENDIMAS Nr. …/2011/ES

… m. … … d.

dėl iš dalies pakeistų Tarptautinės kaučiuko studijų grupės įstatų ir 

darbo tvarkos taisyklių sudarymo Europos Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 3 ir 4 dalis kartu su 

218 straipsnio 6 dalies a punkto v papunkčiu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą1,

                                               

1 OL C …
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kadangi:

(1) po kelių derybų raundų 2011 m. liepos 14 d. Tarptautinės kaučiuko studijų grupės (toliau –

grupė) delegacijos vadovai susitarė dėl grupės įstatų ir darbo tvarkos taisyklių 

pakeitimų teksto;

(2) Sąjunga yra grupės narė;

(3) grupei priklausiusios Sąjungos valstybės narės pateikė oficialius pranešimus dėl 

pasitraukimo ir iš grupės pasitraukė 2011 m. liepos 1 d.;

(4) būtina priimti iš dalies pakeistus grupės įstatus ir darbo tvarkos taisykles, kad būtų galima 

patvirtinti naują grupės būstinę ir aiškiai nurodyti nuostatas dėl Sąjungos statuso grupėje, 

taip pat iš naujo suderinti organizacinę struktūrą, įnašus į biudžetą ir sprendimo 

priėmimo procedūras;

(5) … m. … … d. Sprendimu Nr. …/2011/ES*1 buvo įgaliota Sąjungos vardu pasirašyti iš 

dalies pakeistus grupės įstatus ir darbo tvarkos taisykles; šis sprendimas taip pat numatė jų 

laikiną taikymą, kol bus užbaigtos jų sudarymui būtinos procedūros;

(6) iš dalies pakeisti grupės įstatai ir darbo tvarkos taisyklės turėtų būti patvirtinti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

                                               

* OL: konstatuojamojoje dalyje prašom įrašyti dokumente ST 13122/11 esančio sprendimo 
numerį ir datą.

1 OL L …, p. … (OL: šioje išnašoje prašom įrašyti dokumente ST 13122/11 esančio 
sprendimo OL paskelbimo nuorodą).
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1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinami iš dalies pakeisti Tarptautinės kaučiuko studijų grupės (toliau – grupė) 

įstatai ir darbo tvarkos taisyklės.

Iš dalies pakeistų įstatų ir darbo tvarkos taisyklių tekstai pridedami prie šio sprendimo*.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) grupės generaliniam sekretoriui 

raštu patvirtinti Sąjungos sutikimą laikytis iš dalies pakeistų įstatų ir darbo tvarkos taisyklių.

3 straipsnis

Grupės delegacijos vadovų susitikimuose Sąjungai atstovauja Komisijos atstovai, kaip nustatyta iš 

dalies pakeistų įstatų IX straipsnyje.

Delegacijos vadovų susitikimuose valstybės narės gali dalyvauti Sąjungos delegacijoje.

                                               

* OL: prašom pridėti dokumentą ST 13350/11.
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4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje

Tarybos vardu

Pirmininkas


