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RÅDETS BESLUT nr …/2011/EU

av den 

om Europeiska unionens ingående av Internationella studiegruppen 

för gummis ändrade stadgar och arbetsordning

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.3 och 207.4 

jämförd med artikel 218.6 a v,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande1, och

                                               

1 EUT C … .
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av följande skäl:

(1) Efter flera förhandlingsomgångar enades delegationscheferna i Internationella 

studiegruppen för gummi (gruppen) den 14 juli 2011 om ändringarna av gruppens stadgar 

och arbetsordning.

(2) Unionen är medlem i gruppen.

(3) De av unionens medlemsstater som var medlemmar i gruppen har varslat om sin avsikt att 

gå ur gruppen, och har gått ur gruppen den 1 juli 2011.

(4) Antagandet av gruppens ändrade stadgar och ändrade arbetsordning är en förutsättning för 

att bekräfta gruppens nya huvudkontor, för att införa uttryckliga bestämmelser om 

unionens ställning i gruppen samt för att anpassa organisationens struktur, budgetavgifter 

och beslutsförfaranden.

(5) Undertecknandet på unionens vägnar av gruppens ändrade stadgar och arbetsordning har 

bemyndigats genom beslut nr .../2011/EU av den …*1, i vilket det även föreskrivs att de 

ska tillämpas provisoriskt i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för deras 

ingående avslutas.

(6) Gruppens ändrade stadgar och ändrade arbetsordning bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

                                               

* EUT: Vänligen för i skälet in nummer och datum för beslutet i st13122/11.
1 EUT L , , s. (EUT: Vänligen för i denna fotnot in EUT-hänvisning för beslutet i st13122/11).
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Artikel 1

Internationella studiegruppen för gummis (gruppen) ändrade stadgar och arbetsordning godkänns 

härmed på unionens vägnar.

Texten till de ändrade stadgarna och den ändrade arbetsordningen bifogas detta beslut*.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som ska ha rätt att till 

generalsekreteraren för gruppen skriftligt bekräfta unionens samtycke att bindas av de ändrade 

stadgarna och den ändrade arbetsordningen.

Artikel 3

Unionen ska företrädas av företrädare för kommissionen vid delegationschefernas möten inom 

gruppen, i enlighet med artikel IX i de ändrade stadgarna.

Medlemsstaterna får delta som en del av unionens delegation vid delegationschefernas möten.

                                               

* EUT: Vänligen bifoga dok st13350/11.
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Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel

På rådets vägnar

Ordförande


