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SKLEP SVETA št. …/2011/EU

z dne … 

o sklenitvi, v imenu Unije, statuta

in poslovnika Mednarodnega študijskega odbora za gumo, kakor sta bila spremenjena

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 207(3) in (4) v povezavi s 

členom 218(6)(a)(v) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta1,

                                               

1 UL C .. 
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ob upoštevanju naslednjega:

(1) Vodje delegacij Mednarodnega študijskega odbora za gumo (v nadaljevanju besedila: 

"odbor"), so se po več krogih pogajanj dne 14. julija 2011 dogovorile o spremembah

statuta in poslovnika odbora.

(2) Unija je članica odbora.

(3) Države članice Unije, ki so bila članice odbora, so vročile uradna obvestila o izstopu in so 

iz njega izstopile s 1. julijem 2011.

(4) Zato je nujno potrebno sprejetje sprememb statuta in poslovnika odbora, da bi se potrdil 

novi sedež odbora in izrecno določil status Unije v okviru odbora ter za uskladitev 

organizacijske strukture, proračunskih prispevkov in postopkov odločanja.

(5) Podpis statuta in poslovnika odbora kakor sta bila spremenjena, je bil odobren s Sklepom 

Sveta št. …/2011/EU z dne…*1, kakor tudi začetek njunega začasnega uporabljanja, do 

zaključka postopkov potrebnih za njuno sklenitev.

(6) Zato je primerno, da se skleneta statut in poslovnik, kot sta bila spremenjena –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP: 

                                               

* UL: Prosimo, vstavite številko, datum ter podatke o objavi za dokument st13122/11.
1 UL L …. , str. ....
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Člen 1

Statut in poslovnik Mednarodnega študijskega odbora za gumo (v nadaljevanju besedila: "odbor"), 

kakor sta bila spremenjena, se odobrita v imenu Evropske unije.

Besedili statuta in poslovnika, kakor sta bili spremenjeni, sta priloženi temu sklepu*.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pristojno(-e) za pisno potrditev generalnemu 

sekretarju odbora, da Unija soglaša s tem, da sta statut in poslovnik, kakor sta bila spremenjena, za 

njo zavezujoča.

Člen 3

Unijo na zasedanjih vodij delegacij odbora iz člena IX statuta, kot je bil spremenjen, zastopajo 

predstavniki Komisije.

Države članice lahko na zasedanjih vodij delegacij sodelujejo kot del delegacije Unije. 

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja. 

V … ,

Za Svet

Predsednik

                                               

* UL: prosimo, priložite besedilo iz dokumenta 13350/11.


