SVĚTOVÁ ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU

Třetí Valné shromáždění Světové organizace cestovního ruchu, které se sešlo na
plenárním zasedání v Torremolinos (Španělsko), dnešního dne jednomyslně přijalo
následující usnesení, jímž vyzývá členské státy ke schválení novelizace čl. 38 stanov
a novelizace odst. 12 finančních pravidel, která tvoří přílohu stanov:

„Valné shromáždění
se zřetelem ke svému usnesení č. 46(II), kterým schválilo zařazení arabštiny mezi oficiální
jazyky organizace,
s ohledem na návrh novelizace čl. 38 stanov týkající se zařazení arabštiny mezi oficiální
jazyky organizace na základě doporučení, které Výkonná rada předložila Valnému
shromáždění a které je obsaženo v jejím rozhodnutí č. 12(IX),
vzhledem k doporučení, které Výkonná rada předložila Valnému shromáždění v rozhodnutí
č. 11(IX) a které se týká novelizace odst. 12 finančních pravidel připojených ke stanovám
v tom smyslu, že výše členských příspěvků stanovená Valným shromážděním se členům sdělí
šest měsíců před začátkem finančního roku, v němž se koná Valné shromáždění, a dva měsíce
před začátkem jiného finančního roku,
vzhledem k tomu, že čl. 33 odst. 1 stanov, který stanoví, že „veškeré návrhy na změny
a doplnění těchto stanov a jejich přílohy se předkládají generálnímu tajemníkovi, který je
řádným členům sdělí minimálně šest měsíců předtím, než budou předloženy k posouzení
Valnému shromáždění“ byl náležitě dodržen,
přijímá novelizace stanov, které tvoří nedílnou součást tohoto usnesení a které jsou
uvedeny v příloze, přičemž anglická, francouzská, ruská a španělská verze textu mají
stejnou platnost,
rozhoduje, že dvě vyhotovení tohoto usnesení stvrdí svými podpisy předseda Valného
shromáždění organizace a generální tajemník organizace, přičemž jedno vyhotovení bude
předáno španělské vládě jako stálému depozitáři stanov a druhé bude uloženo do archivu
organizace, a
vzhledem k tomu, že dle čl. 33 odst. 3 stanov nabývají uvedené novelizace stanov pro
všechny členy účinnosti poté, co dvě třetiny členských států oznámí depozitární vládě, že
novelizace schvalují,
rozhoduje, že členské státy projeví svůj souhlas s uvedenými novelizacemi tím, že předají
své formální prohlášení španělské vládě jako stálému depozitáři stanov.

1

PŘÍLOHA
Článek 38 stanov
Stávající znění se nahrazuje následujícím:
„Oficiálními jazyky organizace jsou angličtina, arabština, francouzština, ruština
a španělština.“
Odstavec 12 finančních pravidel, která tvoří přílohu stanov
„Členové organizace zasílají svůj členský příspěvek během prvního měsíce příslušného
finančního roku, za který je splatný. Celková výše tohoto příspěvku, o které rozhodne Valné
shromáždění, je členům sdělena šest měsíců před začátkem finančního roku, v němž se koná
Valné shromáždění, a dva měsíce před začátkem jiného finančního roku. Výkonná rada však
může v odůvodněných případech odsouhlasit zpoždění plateb členských příspěvků způsobené
rozdílnými finančními roky platnými v různých zemích.“
Na důkaz toho připojujeme své podpisy k této listině, vypracované v anglickém,
francouzském, ruském a španělském jazyce vždy ve dvou rovnocenných stejnopisech, z nichž
jeden bude uložen v archivu Světové organizace cestovního ruchu a druhý v archivu
španělské vlády, která je depozitářem stanov organizace.
V Torremolinos 25. září 1979
předseda třetího Valného shromáždění
Světové organizace cestovního ruchu

generální tajemník
Světové organizace cestovního ruchu
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