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BESLUIT Nr. …/2011 VAN DE RAAD

van

betreffende de sluiting door de Europese Unie van de gewijzigde statuten en 

het gewijzigde reglement van orde van de Internationale Studiegroep voor Rubber

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, 

leden 3 en 4, in samenhang met artikel 218, lid 6, onder a), punt v),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement1,

                                               

1 PB C
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Na verscheidene onderhandelingsrondes hebben de delegatiehoofden van de Internationale 

Studiegroep voor Rubber (IRSG) op 14 juli 2011 overeenstemming bereikt over de tekst 

van de wijzigingen van de statuten en het reglement van orde van de IRSG.

(2) De Unie is lid van de IRSG.

(3) De lidstaten van de Unie die IRSG-lid zijn, hebben formeel kennisgeving van terug-

trekking gedaan en zullen zich met ingang van 1 juli 2011 uit de IRSG terugtrekken.

(4) De gewijzigde statuten en het gewijzigde reglement van orde van de IRSG moeten worden 

vastgesteld om de nieuwe zetel van de IRSG te bevestigen en expliciete bepalingen over de 

positie van de Unie in de IRSG op te nemen, alsook om de organisatorische structuur, de 

bijdragen aan de begroting en besluitvormingsprocedures aan te passen.

(5) Er is namens de Unie machtiging verleend voor de ondertekening van de gewijzigde 

statuten en het reglement van orde van de IRSG bij Besluit nr. …/2011/EU1*, waarbij 

tevens voorzien is in de voorlopige toepassing ervan, in afwachting van de voltooiing van 

de procedures voor de sluiting ervan.

(6) De gewijzigde statuten en het reglement van orde van de IRSG moeten worden 

goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

                                               

1 PB L van , blz. . (PB: in voetnoot PB-gegevens van besluit in ST 13122/11 invoegen).
* PB: in overweging nummer en datum van besluit in ST 13122/11 invoegen.
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Artikel 1

De gewijzigde statuten en het reglement van orde van de Internationale Studiegroep voor Rubber 

(IRSG) worden namens de Europese Unie goedgekeurd.

De gewijzigde statuten en het reglement van orde zijn als bijlage bij dit besluit gevoegd*.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon/personen aan te wijzen die bevoegd is/zijn

om schriftelijk aan de secretaris-generaal van de IRSG de instemming van de Unie te bevestigen om 

te worden gebonden door de gewijzigde statuten en het reglement van orde.

Artikel 3

Tijdens de vergaderingen van de delegatiehoofden van de IRSG wordt de Unie vertegenwoordigd 

door vertegenwoordigers van de Commissie, zoals bepaald in artikel IX van de gewijzigde statuten.

De lidstaten mogen als deel van de delegatie van de Unie deelnemen aan de vergaderingen van de 

delegatiehoofden.

                                               

* PB: document ST 13350/11 toevoegen.
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Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De voorzitter


