
Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate resolutsioon, mis käsitleb ELi 
liikmesriikide esindamist Maailma Antidopingu Agentuuris (WADA) ning ELi ja selle liikmesriikide 

seisukohtade kooskõlastamist enne WADA kohtumisi 

(2011/C 372/02) 

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU JA LIIKMESRIIKIDE VALITSUSTE ESIN
DAJAD, 

TULETADES MEELDE 

1) nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste 
esindajate 4. detsembri 2000. aasta järeldusi dopinguvastase 
võitluse kohta ( 1 ); 

2) nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste 
esindajate 18. novembri 2010. aasta järeldusi ELi rolli kohta 
rahvusvahelises dopinguvastases võitluses ( 2 ); 

TÕDEVAD, ET 

1) Euroopa Liit ja selle liikmesriigid peaksid saama rakendada 
oma pädevusi ja täita oma rolli Maailma Antidopingu Agen
tuuris (edaspidi „WADA”), muu hulgas selle eeskirjade, stan
dardite ja suuniste ettevalmistamisel, läbirääkimisel ja vastu
võtmisel; 

2) tuleb sätestada praktilised juhised Euroopa Liidu ja selle liik
mesriikide osalemiseks WADA töös ning ka seisukohtade 
kooskõlastamiseks enne WADA kohtumisi; 

3) kogu Euroopa seisukoht kooskõlastatakse enne WADA 
kohtumisi Euroopa Nõukogus, võttes nõuetekohaselt arvesse 
kohaldatavaid ELi õigusakte; 

4) eksisteerib tungiv vajadus ELi liikmesriikide järjepideva esin
datuse järele WADA asutamisnõukogus, mida toetatakse 
poliitilise mandaadi ja piisavate erialateadmistega; 

LEPIVAD SELLEST TULENEVALT KOKKU, ET 

1) ELi liikmesriikide esindajad WADA asutamisnõukogus vali
takse ministrite tasandilt ning liikmekohad jaotuvad järgmi
selt: 

— üks liikmekoht tuleks eraldada ühele ametis olevasse 
eesistujariikide kolmikusse kuuluvale liikmesriigile; 

— üks liikmekoht tuleks eraldada ühele tulevasse eesistuja
riikide kolmikusse kuuluvale liikmesriigile; 

— üks liikmekoht tuleks nõukogus kokku saavate liikmes
riikide poolt ühiselt eraldada isikule, kes vastutab minist
rite tasandil spordi eest ning kellel on asjakohased koge
mused ja teadmised (edaspidi „valitsuse tasandi ekspert”); 

2) asjakohastel puhkudel võivad liikmesriikide esindajaid saata 
eksperdid eesistujariigist ja/või komisjonist; 

3) I lisas esitatud kord ELi liikmesriikide esindamise kohta 
WADA asutamisnõukogus jõustub 1. jaanuaril 2013; 

4) kohaldatakse nõukogu, liikmesriikide ja komisjoni käitumis
juhendit WADA kohtumisteks ettevalmistuste tegemise 
kohta, mis on esitatud II lisas; 

5) nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste 
esindajad vaatavad 31. detsembriks 2015 läbi käesoleva reso
lutsiooni kohaldamisel saadud kogemused ning kaaluvad, kas 
resolutsiooniga kehtestatud korda on vaja kohandada.
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( 1 ) EÜT C 356, 12.12.2000, lk 1. 
( 2 ) ELT C 324, 1.12.2010, lk 18.



I LISA 

Kord ELi liikmesriikide esindamise kohta WADA asutamisnõukogus 

ELi liikmesriigid lepivad kokku järgmises esindamissüsteemis. 

ESINDAJAD LIIKMESRIIKIDEST, KES MOODUSTAVAD AMETIS OLEVA JA TULEVASE EESISTUJARIIKIDE KOLMIKU 

— Ametis olevasse eesistujariikide kolmikusse kuuluvad liikmesriigid valivad pärast omavahelist konsulteerimist enda 
hulgast ühe ELi liikmesriikide esindajaks WADA asutamisnõukogus. Valitud liikmesriik nimetab oma sisemenetluse 
kohaselt asjaomasele kohale esindaja. Selleks esindajaks on isik, kes vastutab kõnealuses liikmesriigis ministrite tasandil 
spordi valdkonna eest. Esindaja lähetamiseks valitud liikmesriik ning esindaja nimi teatatakse Euroopa Liidu Nõukogu 
peasekretariaadile. 

— Kui esindaja lõpetab oma ülesannete täitmise ministrite tasandil, nimetab liikmesriik ametisse asendaja ministrite 
tasandil. 

— Eespool esitatud eeskirju kohaldatakse ka tulevasse eesistujariikide kolmikusse kuuluvate liikmesriikide suhtes. 

— Nimetatud esindajate ametiaeg on kolm aastat. 

— Tulevasse eesistujariikide kolmikusse kuuluvate liikmesriikide seast nimetatud esindaja jääb ametisse ka pärast kõne
aluse eesistujariikide kolmiku eesistumisaja algust, et tagada järjepidevus ja kolmeaastase ametiaja säilimine. 

VALITSUSE TASANDI EKSPERT, KES MÄÄRATAKSE ÜHISELT NÕUKOGUS KOKKU TULEVATE LIIKMESRIIKIDE 
POOLT 

— Liikmesriigid esitavad ettepanekud eksperdist esindaja kohta hiljemalt üks kuu enne ELi nõukogu istungit, mille käigus 
ametisse nimetamine aset leiab. Ettepanekud ei tohiks hõlmata ei ametis olevasse eesistujariikide kolmikusse ega 
tulevasse eesistujariikide kolmikusse kuuluvate liikmesriikide ministreid. Ettepanekud eksperdist esindaja kohta saade
takse Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaati. 

— WADA asutamisnõukogu liikme esimene ametisse nimetamine toimub eespool kirjeldatud viisil ELi nõukogu istungil 
(haridus, noored, kultuur ja sport) hiljemalt 2012. aasta novembris. 

— Nimetatud esindaja ametiaeg on kolm aastat. 

— Kui esindaja lõpetab oma asukohaliikmesriigis ülesannete täitmise ministrite tasandil, algatatakse uus ametisse nime
tamise menetlus. Ametis olev esindaja jääb oma kohale uue ametisse nimetamise menetluse lõpuleviimiseni. 

ÜLEMINEKUEESKIRJAD 

— Kehtivad eeskirjad ELi liikmesriikide esindamise kohta WADA asutamisnõukogus on jõus kuni 31. detsembrini 2012. 

— Iirimaa, Leedu ja Kreeka poolt nimetatud esindaja ametiaeg lühendatakse 18 kuuni ning see algab 1. jaanuaril 2013. 

NÕUKOGUS KOKKU TULEVATE LIIKMESRIIKIDE HEAKSKIITMISPROTSESS 

— Nõukogus kokku tulevad liikmesriigid kiidavad piisava etteteatamisega heaks valitsuse tasandi eksperdi ning liikmes
riigid, kes on valitud WADA asutamisnõukogusse esindajate määramiseks ametis oleva ja tulevase eesistujariikide 
kolmiku poolt. 

— Kõikide ELi liikmesriike esindavate WADA asutamisnõukogu liikmete nimed edastatakse WADA-le Euroopa Liidu 
Nõukogu peasekretariaadi kaudu.
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II LISA 

Nõukogu, liikmesriikide ja komisjoni käitumisjuhend WADA kohtumisteks ettevalmistuste tegemise kohta 

Pidades silmas, et ELi acquis’d ja lojaalse koostöö kohustust arvesse võttes kooskõlastatakse, kui see on asjakohane, 
eesistujariigi juhtimisel ELi ja liikmesriikide seisukohad WADA kohtumistel käsitletavates küsimustes õigel ajal ja tõhusalt 
enne WADA kohtumisi, 

lepivad nõukogu, liikmesriigid ja komisjon kokku järgmises käitumisjuhendis. 

JUHENDI LAAD JA KOHALDAMISALA 

— Käesolevat käitumisjuhendit kohaldatakse WADA asutamisnõukogu kõikideks kohtumisteks ettevalmistuste tegemisel. 

— Käitumisjuhendis sätestatakse nõukogu, liikmesriikide ja komisjoni vaheline töökorraldus nimetatud kohtumiste, seal
hulgas ka neile eelnevate Euroopa Nõukogu kohtumiste (CAHAMA) ettevalmistamiseks. 

KOOSKÕLASTAMISPROTSESS 

— Kooskõlastamisprotsess peaks algama WADA kohtumise päevakorra analüüsimisega, mida teevad ühiselt nõukogu 
eesistujariik, keda abistab ELi nõukogu peasekretariaat, ja Euroopa Komisjon. 

— Eesistujariik valmistab ette põhjaliku seisukoha kavandi, võttes arvesse käesolevat juhendit ja Euroopa Komisjoni 
ettepanekut ELi pädevusse kuuluvates küsimustes. 

— Seisukoha valmistab ette nõukogu spordi töörühm ja selle suhtes lepitakse tavaliselt kokku alaliste esindajate komitees 
(COREPER), välja arvatud kiireloomuliste juhtumite korral. 

SUHTED EUROOPA NÕUKOGUGA 

— Eesistujariigi esindaja tutvustab CAHAMA ( 1 ) koosolekutel seisukohta küsimustes, mille puhul on seisukoht ette 
valmistatud. Euroopa Komisjon esitab ELi seisukoha ELi pädevusse kuuluvates küsimustes ja siis, kui on olemas 
seisukoht, milles on kokku lepitud asutamislepingu asjakohaste sätete kohaselt. 

— EL ja selle liikmesriigid peaksid püüdma lisada selle seisukoha CAHAMA koostatud kogu Euroopat hõlmavasse 
seisukohta. 

AD HOC KOOSKÕLASTAMINE 

— Igal vajalikul ajahetkel võib läbi viia ELi ja selle liikmesriikide poolset ad hoc kooskõlastamist, tavaliselt eesistujariigi 
juhtimisel. See võib toimuda CAHAMA või WADA kohtumiste raames. 

SÕNAVÕTMINE JA HÄÄLETAMINE 

— ELi liikmesriikide esindajad võtavad sõna ja hääletavad vastavalt kokkulepitud seisukohtadele. 

ARUANDLUS 

— Ametis oleva eesistujariikide kolmiku seast valitud esindaja WADA asutamisnõukogus annab WADA asutamisnõu
kogu kohtumiste tulemustest aru Euroopa Liidu Nõukogu järgmisel istungil (haridus, noored, kultuur ja sport). 

— Ametis oleva eesistujariikide kolmiku seast valitud esindaja WADA asutamisnõukogus peaks esitama nõukogu spordi 
töörühmale kirjaliku aruande WADA asutamisnõukogu kohtumiste tulemuste kohta.
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( 1 ) Ajutine Euroopa komitee Maailma Antidopingu Agentuuri vallas (CAHAMA), mis loodi 2003. aasta juulis ja mis 
vastutab kõikide Euroopa kultuurikonventsiooni osaliste seisukohtade kooskõlastamise eest WADAga seotud küsi
mustes. CAHAMA korralised koosolekud toimuvad vahetult enne või pärast dopinguvastase konventsiooni järeleval
verühma koosolekuid ning võimaluse korral vähemalt üks nädal enne WADA asutamisnõukogu ja täidesaatva komitee 
korralisi kohtumisi.


