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ROZHODNUTIE RADY č.../2011/EÚ

z

o uzavretí zmenených a doplnených stanov a zmeneného a doplneného rokovacieho poriadku

Medzinárodnej študijnej skupiny pre kaučuk Európskou úniou

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 3 a ods. 4 

v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a) bod v),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu1,

                                               

1 Ú. v. EÚ C....
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keďže:

(1) Po niekoľkých kolách rokovaní sa 14. júla 2011 vedúci delegácií v rámci Medzinárodnej 

študijnej skupiny pre kaučuk (ďalej len „skupina“) dohodli na znení zmien a doplnení 

k stanovám a rokovaciemu poriadku skupiny.

(2) Únia je členom skupiny.

(3) Členské štáty Únie, ktoré boli členmi skupiny, formálne oznámili svoje vystúpenie zo 

skupiny s platnosťou od 1. júla 2011.

(4) Prijatie zmenených a doplnených stanov a zmeneného a doplneného rokovacieho poriadku

skupiny je nevyhnutné pre potvrdenie nového hlavného sídla skupiny a prijatie jasných 

ustanovení týkajúcich sa právneho postavenia Únie v skupine, ako aj pre stanovenie novej 

organizačnej štruktúry, nových rozpočtových príspevkov a rozhodovacích procesov.

(5) Podpis zmenených a doplnených stanov a zmeneného a doplneného rokovacieho poriadku 

skupiny v mene Únie bol schválený rozhodnutím č.../2011/EÚ z...*1, ktorým sa zároveň 

ustanovilo ich predbežné vykonávanie až do ukončenia postupov potrebných na ich 

uzavretie.

(6) Zmenené a doplnené stanovy a zmenený a doplnený rokovací poriadok skupiny by sa mali 

schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE: 

                                               

* Ú. v.: vložte prosím do odôvodnenia číslo a dátum rozhodnutia v ST 13122/11.
1 Ú. v. EÚ L..., ..., s.. (Ú. v.: vložte prosím do poznámky pod čiarou odkaz na uverejnenie 

rozhodnutia v ST 13122/11). 
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Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľujú zmenené a doplnené stanovy a zmenený a doplnený rokovací 

poriadok Medzinárodnej študijnej skupiny pre kaučuk (ďalej len „skupina“). 

Texty zmenených a doplnených stanov a zmeneného a doplneného rokovacieho poriadku sú 

pripojené k tomuto rozhodnutiu*.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) písomne potvrdiť 

generálnemu tajomníkovi skupiny súhlas Únie záväzne sa riadiť zmenenými a doplnenými 

stanovami a zmeneným a doplneným rokovacím poriadkom. 

Článok 3

Úniu zastupujú na zasadnutiach vedúcich delegácií v rámci skupiny zástupcovia Komisie tak, ako je 

stanovené v článku IX zmenených a doplnených stanov.

Členské štáty sa na zasadnutiach vedúcich delegácií môžu zúčastňovať ako súčasť delegácie Únie. 

                                               

* Ú. v.: pripojte prosím dokument ST 13350/11.
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Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia. 

V Bruseli

Za Radu

predseda


