SVĚTOVÁ ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU

Čtvrté Valné shromáždění Světové organizace cestovního ruchu, které se sešlo na
svém plenárním zasedání v Římě (Itálie), dnešního dne jednomyslně přijalo
následující usnesení, jímž vyzývá členské státy ke schválení novelizace čl. 37 stanov:
„Valné shromáždění
s odvoláním na své usnesení č. 28(II), kterým rozhodlo o převodu funkce depozitáře
stanov organizace ze švýcarské vlády na vládu španělskou,
s konstatováním, že španělská vláda se stala depozitářem stanov organizace
dne 1. května 1979,
po zvážení znění rozhodnutí č. 7(X) Výkonné rady, které doporučuje novelizaci čl. 37
tak, aby odrážel skutečnost, že funkce depozitáře stanov organizace byla převedena ze
švýcarské vlády na vládu španělskou,
s konstatováním, že generální tajemník uvědomil všechny členy o návrhu novelizace
čl. 37 stanov předloženém Výkonnou radou, čímž naplnil ustanovení čl. 33 odst. 1
stanov, podle něhož 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“,
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,
žádá předsedu čtvrtého 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,
připomíná, že souhlas s novelizací stanov musí být vyjádřen ve formálním písemném
prohlášení a předložen španělské vládě jako depozitáři stanov.
PŘÍLOHA
Čl. 37 stanov
Stávající znění se nahrazuje následujícím:
1. Tyto stanovy a všechna prohlášení, jimiž se přijímají členské povinnosti,
budou deponovány u vlády Španělska.
2. Vláda Španělska oznámí všem státům, které na toto sdělení mají právo, že
tato prohlášení dle odst. 1 jakož i oznámení dle ustanovení čl. 33 a 35 obdržela, a
sdělí jim datum, kdy novelizace stanov nabývají účinnosti.
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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 Římě 25. září 1981
předseda čtvrtého Valného shromáždění
Světové organizace cestovního ruchu

generální tajemník
Světové organizace cestovního ruchu
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