SVĚTOVÁ ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU

Páté Valné shromáždění Světové organizace cestovního ruchu, které se sešlo
na svém plenárním zasedání v Novém Dillí (Indie), dnešního dne jednomyslně přijalo
následující usnesení, jímž vyzývá členské státy ke schválení novelizace čl. 14 stanov
organizace:
„Valné shromáždění
s odvoláním na své usnesení č. 114(IV), jímž rozhodlo vyzvat Španělsko jako
hostitelskou zemi, v níž se nachází sídlo organizace, aby ve Výkonné radě zasedlo
coby privilegovaný člen, a požádalo generálního tajemníka, aby zahájil postup pro
novelizaci stanov s cílem vytvořit ve Výkonné radě křeslo pro hostitelský stát, aniž by
tím byla dotčena zásada zeměpisně rovnoměrného a spravedlivého zastoupení,
po prostudování návrhu novelizace čl. 14 stanov schváleného s ohledem na výše
uvedené usnesení rozhodnutím č. 8(XVIII) Výkonné rady spolu s úpravami, k nimž
došlo v průběhu projednávání,
s konstatováním, že generální tajemník uvědomil všechny členy o návrhu novelizace
čl. 14 stanov předloženém Výkonnou radou, čímž naplnil ustanovení čl. 33 odst. 1
stanov, podle nichž se „veškeré návrhy na novelizaci těchto stanov a jejich přílohy
předkládají generálnímu tajemníkovi, který je řádným členům sdělí minimálně šest
měsíců předtím, než budou předloženy k posouzení Valnému shromáždění“,
1. přijímá uvedenou novelizaci stanov organizace, jejíž znění je přiloženo
k tomuto usnesení a která podle čl. 33 odst. 3 stanov nabude pro všechny
členy účinnosti poté, co dvě třetiny členských států oznámí depozitární
vládě, že novelizaci schvalují,
2. žádá předsedu pátého zasedání Valného shromáždění a generálního tajemníka
organizace, aby podepsali dva stejnopisy tohoto usnesení, z nichž jeden bude
předán španělské vládě jako depozitáři stanov organizace a druhý bude uložen
v archivu organizace.
PŘÍLOHA
Čl. 14
Za odst. 1 – Hostitelský stát, kde se nachází sídlo organizace, bude mít stálé
dodatečné křeslo ve Výkonné radě, aniž by tím byl dotčen postup uvedený
v odst. 1 výše týkající se zeměpisného zastoupení ve Výkonné radě.
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 Novém Dillí 14. října 1983
předseda pátého Valného shromáždění
Světové organizace cestovního ruchu

generální tajemník
Světové organizace cestovního ruchu
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