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ROZHODNUTIE RADY
z 22. novembra 1999
o účasti spoločenstva v Európskom audiovizuálnom informačnom úrade
(1999/784/ES)
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
a najmä na jej článok 157 ods. 3,
so zreteľom na návrh Komisie (1),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Spoločenstvo bude členom Európskeho audiovizuálneho
informačného úradu.

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (2),
so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru (3),

Článok 2
Spoločenstvo v jeho vzťahoch s informačným úradom zastupuje
Komisia.

keďže:
(1)

(2)

(3)

Rezolúcia (97)4 prijatá 20. marca 1997 Výborom ministrov Rady Európy potvrdila ďalšie trvanie Európskeho
audiovizuálneho informačného úradu, ktorý bol pôvodne
založený rezolúciou (92)70 prijatou výborom ministrov
15. decembra 1992.
Všetky členské štáty sú členmi Európskeho audiovizuálneho informačného úradu; zastupovanie spoločenstva
Komisiou v jeho vzťahoch s Európskym audiovizuálnym
informačným úradom nemá vplyv na priame zastúpenie
jednotlivých členských štátov Európskej únie v informačnom úrade.
Rada prijala 26. apríla 1999 rozhodnutie o zriadení infraštruktúry spoločenstva pre štatistické informácie, týkajúce
sa audiovizuálneho priemyslu, audiovizuálnych trhov
a príbuzných oblastí (4).

(4)

Je preto potrebné zabezpečiť vzájomné doplňovanie sa
medzi prácou vykonávanou podľa uvedeného rozhodnutia Rady a Európskym audiovizuálnym informačným úradom.

(5)

Európsky audiovizuálny informačný úrad prispieva k posilneniu konkurenčnej schopnosti audiovizuálneho priemyslu spoločenstva zdokonaľovaním prenosu informácií do
tohto priemyselného odvetvia, predovšetkým do malých
a stredných podnikov, a zlepšovaním prehľadu o trhu,

(1) Ú. v. ES C 110, 21.4.1999, s. 14.
(2) Stanovisko doručené 28. októbra 1999 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku).
(3) Stanovisko doručené 22. septembra 1999 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku).
(4) Ú. v. ES L 117, 5.5.1999, s. 39.

Článok 3
Finančné prostriedky potrebné na finančné príspevky
spoločenstva do pracovného rozpočtu informačného úradu
schvaľuje Rozpočtový úrad v súlade s platným finančným
plánom.
Článok 4
Pred koncom tretieho roku nasledujúceho po roku prijatia tohto
rozhodnutia ako aj po skončení platnosti tohto rozhodnutia
predloží
Komisia
Európskemu
parlamentu,
Rade
a Hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o jeho
uplatňovaní.
Článok 5
Toto rozhodnutie sa bude uplatňovať do posledného dňa
posledného mesiaca piateho roku nasledujúceho po roku jeho
prijatia.
V Bruseli 22. novembra 1999
Za Radu
predseda
K. HEMILÄ

