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FRAMKVÆMDARÁÐ EVRÓPUBANDALAGSINS UM
FÉLAGSLEGT ÖRYGGI FARANDLAUNÞEGA HEFUR,

með hliðsjón af 3. mgr. 101. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 574/
72 en samkvæmt henni skal framkvæmdaráðið ákveða starfshætti
og samsetningu endurskoðunarnefndarinnar,

með hliðsjón af ákvörðun nr. 86 frá 24. september 1973 um
starfshætti og samsetningu endurskoðunarnefndar
framkvæmdaráðs Evrópubandalaganna um félagslegt öryggi
farandlaunþega, einkum 8. mgr.,

með hliðsjón af ákvörðun nr. 106 frá 8. júlí 1976 um breytingu á
ákvörðun nr. 86 frá 24. september 1973,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Til að tryggja snurðulausa starfsemi endurskoðunarnefndarinnar
er rétt að formannsskipti endurskoðunarnefndarinnar fari eftir
sömu reglum og formannsskipti framkvæmdaráðsins.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. Ákvörðun nr. 106 frá 8. júlí 1976 er felld úr gildi.

2. Eftirfarandi komi í stað 8. mgr. ákvörðunar nr. 86 frá 24.
september 1973: ,,Með formennsku í endurskoðunarne-
fndinni til hálfs árs í senn fer fulltrúi þess ríkis sem fer með
formennsku í framkvæmdaráðinu á sama tímabili.

Formaður endurskoðunarnefndarinnar getur gert
nauðsynlegar ráðstafanir í samráði við aðalskrifstofuna til
að leysa án tafar þau vandamál er falla undir starfssvið
endurskoðunarnefndarinnar.

Hin almenna regla er að formaður endurskoðunarne-
fndarinnar veitir forsæti fundum starfshópa þar sem
rannsaka á vandamál er falla undir valdsvið
endurskoðunarnefndarinnar. Forfallist formaðurinn eða ef
til umræðu eru sérstök vandamál má annar maður sem
formaður tilnefnir gegna formennsku í hans stað.

Aðalskrifstofa framkvæmdaráðsins skal undirbúa og
skipuleggja fundi endurskoðunarnefndarinnar og sjá um
skráningu fundargerðar. Hún skal sjá til þess að nefndin geti
sinnt störfum sínum.“

3. Ákvörðun þessa skal birta í Stjórnartíðindum
Evrópubandalagsins.

ÁKVÖRÐUN nr. 159

frá 3. október 1995

um breytingu á ákvörðun nr. 86 frá 24. september 1973 um starfshætti og samsetningu
endurskoðunarnefndar framkvæmdaráðs Evrópubandalaganna um félagslegt öryggi

farandlaunþega(*)

(95/512/EB)

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 294, 8. 12. 1995, bls. 8, var
nefnd í  ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 24/96 frá 26. apríl
1996 um breytingu á VI. viðauka (Félagslegt öryggi) við EES-samninginn,
sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

Hún kemur til framkvæmda 1. janúar 1996.

Formaður framkvæmdaráðsins,

Carlos GARCÍA DE CORTÁZAR Y NEBREDA


