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PADOMES LĒMUMS Nr. .../2011/ES

(... gada ...)

par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu 

Starptautiskās kaučuka pētījumu grupas grozītos statūtus un reglamentu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 3. un 4. punktu saistībā 

ar 218. panta 6. punkta a) un v) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu1,

                                               

1 OV C ...
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tā kā:

(1) Pēc vairākām sarunu kārtām 2011. gada 14. jūlijā Starptautiskās kaučuka pētījumu grupas 

("grupa") delegāciju vadītāji vienojās par grupas statūtu un reglamenta grozījumiem.

(2) Savienība ir  grupas dalībniece.

(3) Tās Savienības dalībvalstis, kas pašlaik ir grupas dalībnieces, ir oficiāli paziņojušas par 

izstāšanos no grupas un izstājās no grupas 2011. gada 1. jūlijā. 

(4) Grupas grozīto statūtu un reglamenta pieņemšana ir nepieciešama, lai apstiprinātu grupas 

jauno galvenās mītnes vietu un paredzētu precīzi formulētus noteikumus par Savienības 

statusu grupā, kā arī lai pielāgotu organizatorisko struktūru, budžeta iemaksas un lēmumu 

pieņemšanas procedūras.

(5) Ar Lēmumu Nr. …/2011/ES (... gada ...)1 tika atļauts Savienības vārdā parakstīt grupas 

grozītos statūtus un reglamentu, minētais lēmums arī noteica statūtu un reglamenta 

provizorisku piemērošanu, kamēr tiek pabeigtas procedūras to noslēgšanai.

(6) Grupas grozītie statūti un reglaments būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU. 

                                               

 OV: lūdzu, ievietojiet dok. 13122/11 lēmuma numuru un datumu.
1 OV L ... (OV: lūdzu, šajā zemsvītras piezīmē ievietojiet dok. 13122/11 lēmuma publikācijas 

atsauci).
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1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināti Starptautiskās kaučuka pētījumu grupas ("grupa") grozītie

statūti un reglaments.

Grozīto statūtu un reglamenta teksts ir pievienots šim lēmumam*.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs ar šo tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas grupas 

ģenerālsekretāram rakstiski apliecināt Savienības piekrišanu uzņemties saistības saskaņā ar 

grozītajiem statūtiem un reglamentu. 

3. pants

Saskaņā ar grozīto statūtu IX pantu Savienību grupas delegāciju vadītāju sanāksmēs pārstāvēs 

Komisijas pārstāvji.

Dalībvalstis delegāciju vadītāju sanāksmēs var piedalīties Savienības delegācijas sastāvā. 

                                               

* OV: lūdzu, pievienojiet dokumentu ST 13350/11.
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4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē,

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs


