SVĚTOVÁ ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU

OVĚŘENÁ KOPIE
Usnesení A/RES/511(XVI) přijaté na 16. zasedání Valného shromáždění
Světové organizace cestovního ruchu
Dakar, Senegal, 28. listopadu – 2. prosince 2005
A/RES/511(XVI)
Novelizace stanov
a) Novelizace čl. 6 a 7 stanov
Bod programu 25 a)
(dokumenty A/16/25 a) a A/16/25 a) dodatek 1)
Valné shromáždění
vzalo na vědomí návrh pracovní skupiny pro novelizaci stanov, který se mu Výkonná
rada rozhodla předložit v souladu se svým rozhodnutím č. 10(LXXIV),
prostudovalo zprávu generálního tajemníka o důsledcích zvažovaných novelizací pro
platné regulatorní texty,
vzalo na vědomí dodatek k návrhu novelizace čl. 6 stanov, který potvrzuje neměnné
stanovisko organizace k přijímání připojených a přidružených členů, kteří jsou závislí
na územích, jejichž právní status je z hlediska Organizace spojených národů sporný,
1. děkuje pracovní skupině za její příspěvek,
2. přijímá novelizaci čl. 1, 4 až 7, 9 a 14 stanov a posledního odstavce finančních
pravidel, jejichž znění tvoří přílohu tohoto usnesení,
3. upozorňuje, že tyto novelizace nabudou účinnosti dnem, kdy dojde k jejich
ratifikaci podle čl. 33 stanov,
4. schvaluje, aby změny související s novelizacemi byly do jednacího řádu
Valného shromáždění zapracovány s tím, že tyto změny vejdou v účinnost
dnem, kdy vstoupí v účinnost výše uvedené novelizace a
5. rozhoduje bez čekání na ratifikaci ustavit komisi podle revidovaného čl. 7
stanov s názvem „komise destinací“ a vyzývá přidružené členy a připojené
členy, kteří splňují definici čl. 7 odst. 2 písm. i) novelizovaných stanov, aby se
staly členy této komise, a umožnit řádným členům, kteří o to mají zájem, aby
se podíleli na práci této komise.
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PŘÍLOHA
Článek 1
Tímto se ustavuje Světová organizace cestovního ruchu (dále jen
„organizace“), mezinárodní organizace mezivládní povahy. Organizace
je specializovanou agenturou Organizace spojených národů.
Článek 4
Členskou základnu organizace tvoří:
a) řádní členové
b) přidružení členové
Článek 5
1. Řádným členem organizace může být kterýkoli svrchovaný stát, který je
členem Organizace spojených národů.
2. Tyto státy se mohou stát řádnými členy organizace, pokud jejich
kandidaturu schválí Valné shromáždění dvoutřetinovou většinou přítomných
hlasujících řádných členů, přičemž tato většina musí současně představovat
většinu řádných členů organizace.
3. Státy, které ukončily své členství v organizaci v souladu s ustanoveními čl.
35, mají právo stát se znovu řádnými členy organizace bez nutnosti hlasování,
pokud formálně prohlásí, že přijímají stanovy organizace a berou na sebe členské
povinnosti.
Článek 6
1. Území, která jsou přidruženými členy ke dni 24. října 2003, si zachovávají
status, práva a povinnosti, které jim k tomuto dni náležejí. Seznam území tvoří
přílohu těchto stanov.
2. Připojení členové, kteří mají tento status ke dni, kdy vstoupí v účinnost
novelizace těchto stanov přijatá dne 29. listopadu 2005, se k tomuto dni
automaticky stávají přidruženými členy.
3. Přidruženými členy organizace se mohou stát mezivládní a nevládní
organizace, orgány cestovního ruchu bez politických pravomocí podléhající
územním celkům, profesní a odborové organizace, akademické, školské, odborné
vzdělávací a vědeckovýzkumné instituce a komerční subjekty a sdružení, jejichž
aktivity mají k cílům organizace vztah nebo spadají do její kompetence. Účast
přidružených členů na práci organizace je odborného rázu, rozhodování
a hlasování je výlučnou výsadou řádných členů.
4. Tyto subjekty se mohou stát přidruženými členy organizace, pokud
generálnímu tajemníkovi předloží písemnou přihlášku ke členství a tuto přihlášku
schválí Valné shromáždění dvoutřetinovou většinou hlasujících řádných členů,
přičemž tato většina musí současně představovat alespoň většinu řádných členů
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organizace. S výjimkou mezinárodních organizací musí přihlášku ke členství
subjektů uvedených v odst. 3 výše předložit členský stát Organizace spojených
národů, na jehož území se sídlo subjektu nachází.
5. Pokud se sídlo subjektu nachází na území, jehož právní status je z hlediska
Organizace spojených národů sporný v otázce svrchovanosti nebo v jiné
záležitosti, nebo pokud se takového území týká činnost subjektu, bude se Valné
shromáždění přihláškou ke členství zabývat pouze v případě, že proti předložení
přihlášky výše uvedeného subjektu ani proti jeho přijetí do organizace nebude mít
námitky žádný řádný člen organizace.

Článek 7
1. Bude ustaven Výbor přidružených členů, který přijme svůj jednací řád
a předloží jej Valnému shromáždění ke schválení dvoutřetinovou většinou
hlasujících řádných členů, přičemž tato většina musí současně představovat
alespoň většinu řádných členů organizace. Výbor může mít na zasedáních orgánů
organizace své zastoupení.
2. Výbor přidružených členů bude složen ze tří komisí:
i)

komise destinací složené z orgánů cestovního ruchu bez politických
pravomocí podřízených územním celkům,

ii)

vzdělávací komise složené z akademických, školských, odborných
vzdělávacích a vědeckovýzkumných institucí a

iii)

odborné komise složené ze všech ostatních přidružených členů.

Mezivládní a nevládní organizace se mohou účastnit práce jakékoli komise nebo
komisí, které odpovídají jejich kompetencím.
Valné shromáždění
Článek 9
1. Nejvyšším orgánem organizace je Valné shromáždění, které je složeno
z delegátů zastupujících řádné členy.
2. Na zasedání Valného shromáždění může být každý řádný člen zastoupen
nejvýše pěti delegáty, z nichž jednoho příslušný člen ustanoví jako hlavního
delegáta.
3. Členové přidružení ke dni 24. října 2003, jejichž seznam tvoří přílohu
těchto stanov, mohou být zastoupeni nejvýše pěti delegáty, z nichž jeden bude
ustanoven jako hlavní delegát. Tito delegáti se mohou práce Valného shromáždění
účastnit bez hlasovacího práva. Mají právo vystoupit, ale nemohou se podílet na
rozhodování.
4. Výbor přidružených členů má právo ustanovit až tři mluvčí, jednoho za
komisi destinací, druhého za odbornou komisi a třetího za vzdělávací komisi, kteří
mají právo účastnit se práce Valného shromáždění bez hlasovacího práva. Každý
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přidružený člen má právo ustanovit jednoho pozorovatele, který má právo účastnit
se jednání Valného shromáždění.
Výkonná rada
Článek 14
1. Výkonná rada je složena z řádných členů zvolených Valným shromážděním
v poměru jeden člen na každých pět řádných členů, v souladu s jednacím řádem
stanoveným Valným shromážděním a s cílem dosáhnout zeměpisně rovnoměrného
a spravedlivého zastoupení.
2. Členové přidružení ke dni 24. října 2003 mají právo ustanovit mluvčího,
který má právo účastnit se práce Výkonné rady bez hlasovacího práva. Mluvčí
nemá právo účastnit se rozhodování.
3. Tři mluvčí Výboru přidružených členů mají právo účastnit se práce
Výkonné rady bez hlasovacího práva. Mluvčí nemá právo účastnit se rozhodování.

Poslední odstavec finančních pravidel
Při určování výše členských příspěvků přidružených členů budou brány v úvahu různé
požadavky vyplývající z členství a také omezená práva, která přidružení členové
v organizaci mají.
V Madridu 14. března 2006
Francesco Frangialli
generální tajemník Světové organizace cestovního ruchu
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SVĚTOVÁ ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU

SEZNAM ČLENŮ SVĚTOVÉ ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU
PŘIDRUŽENÝCH KE DNI 24. ŘÍJNA 2003
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aruba
Vlámské společenství Belgie
Hongkong, Čína
Macao, Čína
Madeira
Nizozemské Antily
Portoriko
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