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Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie
reprezentacji państw członkowskich UE w Radzie Założycielskiej Światowej Agencji
Antydopingowej oraz koordynowania stanowisk UE i jej państw członkowskich przed
posiedzeniami tej agencji
(2011/C 372/02)
RADA UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW
PAŃSTW CZŁONKOWSKICH,

POWOŁUJĄC SIĘ NA:

(1) Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkow
skich zebranych w Radzie z dnia 4 grudnia 2000 r.
w sprawie walki z dopingiem (1);

(2) Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkow
skich zebranych w Radzie z dnia 18 listopada 2010 r.
w sprawie roli UE w międzynarodowej walce
z dopingiem (2);

STWIERDZAJĄ, ŻE:

(1) Podczas opracowywania, negocjowania i przyjmowania
m.in. zasad, standardów i wytycznych przez Światową
Agencję Antydopingową Unia Europejska i jej państwa
członkowskie powinny móc wykonywać swoje kompe
tencje i odgrywać przypadającą im rolę.

(2) Należy ustalić praktyczne zasady uczestnictwa Unii Euro
pejskiej i jej państw członkowskich w pracach Światowej
Agencji Antydopingowej oraz praktyczne zasady koordy
nowania przez nie swoich stanowisk przed posiedzeniami
tej agencji.

(3) Koordynacji stanowisk całej Europy dokonuje się na forum
Rady Europy przed posiedzeniem Światowej Agencji Anty
dopingowej z należytym uwzględnieniem wszelkich
mających w tym względzie zastosowanie przepisów unij
nych.
(4) Reprezentacja państw członkowskich UE w Radzie Założy
cielskiej Światowej Agencji Antydopingowej zdecydowanie
powinna mieć charakter ciągły i cieszyć się poparciem
politycznym oraz dysponować odpowiednim poziomem
wiedzy fachowej;

(1) Dz.U. C 356 z 12.12.2000, s. 1.
(2) Dz.U. C 324 z 1.12.2010, s. 18.

W ZWIĄZKU Z TYM USTALAJĄ, ŻE:

(1) Przedstawicielami państw członkowskich UE w Radzie
Założycielskiej Światowej Agencji Antydopingowej są
reprezentanci szczebla ministerialnego, miejsca zaś należy
przydzielić w następujący sposób:
— jedno miejsce powinno przypaść jednemu z państw
członkowskich wchodzących w skład aktualnego
zespołu trzech prezydencji,
— jedno miejsce powinno przypaść jednemu z państw
członkowskich wchodzących w skład kolejnego
zespołu trzech prezydencji,
— jedno miejsce powinno przypaść osobie odpowie
dzialnej za sport na szczeblu ministerialnym,
dysponującej odpowiednim doświadczeniem i wiedzą
(dalej zwanej: „ekspertem szczebla rządowego”); decyzję
o wyborze powinny wspólnie podjąć państwa człon
kowskie zebrane w Radzie.
(2) W stosownym przypadkach przedstawicielom państw
członkowskich mogą towarzyszyć eksperci z państwa
członkowskiego sprawującego prezydencję lub z Komisji.
(3) Zasady reprezentacji państw członkowskich UE w Radzie
Założycielskiej Światowej Agencji Antydopingowej
zamieszczone w załączniku I obowiązywać będą od dnia
1 stycznia 2013 r.
(4) Jeżeli chodzi o przygotowania do posiedzeń Światowej
Agencji Antydopingowej, zastosowanie mają zasady postę
powania Rady, państw członkowskich i Komisji zamiesz
czone w załączniku II.
(5) Do dnia 31 grudnia 2015 r. Rada oraz przedstawiciele
rządów państw członkowskich zebrani w Radzie dokonają
przeglądu doświadczeń wynikających ze stosowania niniej
szej rezolucji i rozważą, czy zasady w niej określone
wymagają zmiany.
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ZAŁĄCZNIK I
Zasady reprezentacji państw członkowskich UE w Radzie Założycielskiej Światowej Agencji Antydopingowej
Państwa członkowskie UE ustalają następujący system reprezentacji:
PRZEDSTAWICIELE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH WCHODZĄCYCH W SKŁAD AKTUALNEGO I KOLEJNEGO
ZESPOŁU TRZECH PREZYDENCJI:
— Państwa członkowskie wchodzącego w skład aktualnego zespołu trzech prezydencji wybierają ze swojego grona – po
dokonaniu konsultacji wewnętrznych – państwo, które będzie reprezentowało państwa członkowskie UE w Radzie
Założycielskiej Światowej Agencji Antydopingowej. Wybrane państwo członkowskie wyznacza – zgodnie
z wewnętrznymi procedurami – stosownego przedstawiciela. Przedstawiciel ten powinien być w danym państwie
członkowskim osobą odpowiedzialną za sport na szczeblu ministerialnym. Państwo członkowskie mające wyznaczyć
przedstawiciela oraz imię i nazwisko tego przedstawiciela zostają zgłoszone Sekretariatowi Generalnemu Rady UE.
— Jeżeli osoba ta przestanie sprawować funkcję na szczeblu ministerialnym, dane państwo członkowskie wyznacza
kandydata ze szczebla ministerialnego, który ją zastąpi.
— Powyższe zasady obowiązują również państwa członkowskie wchodzące w skład kolejnego zespołu trzech prezy
dencji.
— Kadencja wyżej wspomnianych przedstawicieli trwa trzy lata.
— Aby można było zachować ciągłość trzyletniej kadencji, przedstawiciel wyznaczony przez państwa członkowskie
wchodzące w skład zespołu trzech państw, które mają obejmować prezydencję w następnej kolejności, pozostaje
na stanowisku także wtedy, gdy zespół ten już obejmie prezydencję;
EKSPERT SZCZEBLA RZĄDOWEGO WYZNACZANY WSPÓLNIE PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE ZEBRANE
W RADZIE:
— Nie później niż miesiąc przed posiedzeniem Rady UE, na którym ma zostać wyznaczony przedstawiciel-ekspert,
państwa członkowskie zgłaszają stosownych kandydatów. Kandydatem nie powinien być minister z państwa człon
kowskiego wchodzącego w skład aktualnego lub kolejnego zespołu trzech prezydencji. Nazwiska kandydatów zostają
zgłoszone Sekretariatowi Generalnemu Rady UE.
— Powyższe zasady zostaną po raz pierwszy zastosowane do wyznaczenia członka Rady Założycielskiej Światowej
Agencji Antydopingowej na posiedzeniu Rady UE ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu najpóźniej
w listopadzie 2012 roku.
— Kadencja wyżej wspomnianego przedstawiciela trwa trzy lata.
— Jeżeli przedstawiciel-ekspert przestanie sprawować funkcję na szczeblu ministerialnym w swoim państwie, wszczęta
zostanie procedura wyznaczenia nowego kandydata. Urzędujący przedstawiciel pozostaje na stanowisku do momentu
zakończenia procedury wyznaczenia nowego kandydata;
ZASADY PRZEJŚCIOWE:
— Obowiązujące zasady reprezentacji państw członkowskich UE w Radzie Założycielskiej Światowej Agencji Antydo
pingowej mają zastosowanie do dnia 31 grudnia 2012 r.
— Kadencja przedstawiciela wyznaczonego przez Irlandię, Litwę i Grecję będzie trwać jedynie 18 miesięcy i rozpocznie
się w dniu 1 stycznia 2013 r.;
ZATWIERDZENIE PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE ZEBRANE W RADZIE:
— Ekspertów szczebla rządowego oraz państwa członkowskie wybrane przez aktualny i kolejny zespół trzech prezy
dencji do wyznaczenia przedstawicieli do Rady Założycielskiej Światowej Agencji Antydopingowej zatwierdzają – po
powiadomieniu ze stosownym wyprzedzeniem – państwa członkowskie zebrane w Radzie.
— Nazwiska wszystkich członków Rady Założycielskiej Światowej Agencji Antydopingowej reprezentujących państwa
członkowskie UE są zgłaszane Światowej Agencji Antydopingowej za pośrednictwem Sekretariatu Generalnego Rady
UE.
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ZAŁĄCZNIK II
Zasady postępowania Rady, państw członkowskich i Komisji w związku z przygotowaniami do posiedzeń
Światowej Agencji Antydopingowej
Pamiętając, że w świetle dorobku prawnego UE i obowiązku lojalnej współpracy należy w stosownych przypadkach
skutecznie i odpowiednio wcześnie przez posiedzeniami Światowej Agencji Antydopingowej koordynować, pod prze
wodnictwem prezydencji, stanowiska UE i państw członkowskich w odniesieniu do zagadnień omawianych podczas tych
posiedzeń,
Rada, państwa członkowskie i Komisja ustalają następujące zasady postępowania:
CHARAKTER I ZAKRES ZASAD:
— Niniejsze zasady postępowania stosuje się w ramach przygotowań do wszystkich posiedzeń Rady Założycielskiej
Światowej Agencji Antydopingowej.
— Niniejsze zasady postępowania są odzwierciedleniem ustaleń Rady, państw członkowskich i Komisji w sprawie
przygotowań do wspomnianych posiedzeń, w tym do poprzedzających je posiedzeń Rady Europy (komitet
CAHAMA);
KOORDYNACJA:
— Koordynacja powinna rozpoczynać się od wspólnego przeanalizowania przez państwo sprawujące prezydencję
w Radzie – przy pomocy Sekretariatu Generalnego Rady UE – i Komisję Europejską harmonogramu prac Światowej
Agencji Antydopingowej.
— Prezydencja opracowuje oświadczenie dotyczące kompleksowego projektu stanowiska, uwzględniając niniejsze usta
lenia oraz propozycję Komisji Europejskiej w sprawach podlegających kompetencjom UE.
— Oświadczenie to jest sporządzane przez Grupę Roboczą Rady ds. Sportu, a zasadniczo zgodę na jego brzmienie musi
– poza pilnymi przypadkami – wydać Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPER);
STOSUNKI Z RADĄ EUROPY:
— Na posiedzeniach komitetu CAHAMA (1) przedstawiciel prezydencji prezentuje oświadczenie dotyczące kwestii,
w odniesieniu do których opracowano stanowisko. Komisja Europejska przedstawia stanowisko UE w sprawach
podlegających kompetencjom UE i jest to stanowisko, które zostało uzgodnione na podstawie odpowiednich posta
nowień Traktatów.
— UE i jej państwa członkowskie powinny dążyć do tego, by stanowisko to zostało uwzględnione w oświadczeniu całej
Europy opracowanym przez komitet CAHAMA;
KOORDYNACJA AD HOC:
— UE i jej państwa członkowskie mogą w razie potrzeby w dowolnym momencie dokonać koordynacji ad hoc;
zasadniczo powinno się to odbywać pod przewodnictwem prezydencji. Może mieć to miejsce przy okazji posiedzeń
komitetu CAHAMA lub Światowej Agencji Antydopingowej;
ZABIERANIE GŁOSU I GŁOSOWANIE:
— Przedstawiciele państw członkowskich UE zabierają głos i głosują zgodnie z ustalonym stanowiskiem;
SPRAWOZDANIA:
— Przedstawiciel państw członkowskich UE w Radzie Założycielskiej Światowej Agencji Antydopingowej wyznaczony
przez urzędujący zespół trzech prezydencji zdaje relację z posiedzenia Rady Założycielskiej tej agencji na
następującym po nim posiedzeniu Rady UE ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu.
— Pisemne sprawozdanie z posiedzeń Rady Założycielskiej Światowej Agencji Antydopingowej przedstawia Grupie
Roboczej Rady ds. Sportu przedstawiciel państw członkowskich UE w tej radzie wyznaczony przez urzędujący zespół
trzech prezydencji.

(1) Europejski Komitet ad hoc ds. Światowej Agencji Antydopingowej (komitet CAHAMA), utworzony w lipcu 2003 roku,
odpowiada za koordynowanie stanowisk wszystkich stron Europejskiej konwencji kulturalnej w kwestiach
dotyczących Światowej Agencji Antydopingowej. Zwykłe posiedzenia komitetu zwołuje się bezpośrednio przed posie
dzeniami Grupy Monitorującej Konwencję Antydopingową lub bezpośrednio po nich oraz w miarę możliwości co
najmniej na tydzień przed zwykłymi posiedzeniami Rady Założycielskiej i Komitetu Wykonawczego Światowej
Agencji Antydopingowej.
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