
Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o přezkumu usnesení 
z roku 2011 o zastoupení členských států EU v nadační radě Světové antidopingové agentury 

(WADA) a o koordinaci postojů EU a jejích členských států před zasedáními této agentury 

(2015/C 417/08) 

RADA EVROPSKÉ UNIE A ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ, 

PŘIPOMÍNAJÍCE 

usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o zastoupení členských států EU v nadační radě 
Světové antidopingové agentury (WADA) a o koordinaci postojů EU a jejích členských států před zasedáními této 
agentury a zejména skutečnost, že do 31. prosince 2015 mají být přezkoumány zkušenosti získané při provádění tohoto 
usnesení (1). 

BEROUCE NA VĚDOMÍ 

jednání na neformálním zasedání ministrů sportu konaném v Lucemburku ve dnech 6. a 7. července 2015, během 
něhož došlo k výměně názorů na provádění tohoto usnesení. 

DOHODLI SE NA TOM, ŽE 

ujednání týkající se systému zastupování a koordinace, uvedená v usnesení z roku 2011, by měla zůstat zachována. 

UZNÁVAJÍ, ŽE JE TŘEBA POSÍLIT TYTO PRVKY: 

—  pravidelnější zapojení předsednictví Rady do zasedání Rady Evropy (včetně Ad hoc evropského výboru pro Světovou 
antidopingovou agenturu, CAHAMA) a Světové antidopingové agentury (WADA); 

—  systematičtější příspěvky Komise k přípravě návrhu mandátu EU v otázkách spadajících do pravomoci EU; 

—  posílení vědecké odbornosti v rámci členských států a předsednictví Rady, např. využitím stávající neformální sítě 
odborníků; 

—  zlepšení koordinačních schůzek ad hoc i přímo na místě, jakož i příprav na „zasedání veřejnoprávních orgánů“. 

DOHODLI SE NA TOM, ŽE 

Rada a zástupci vlád členských států zasedající v Radě do 31. prosince 2018 znovu přezkoumají zkušenosti získané při 
dalším provádění usnesení z roku 2011 a zváží nutnost případných úprav ujednání stanovených tímto usnesením.  
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(1) Úř. věst. C 372, 20.12.2011, s. 7. 
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