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STATUT UEP

článek t: St-oŽrruí

UEp je Unie, která sdružuje a sjednocuje federace Vojenských výsadkových asociacÍ, Tato

Unie byla založena podle francouzského zákona dne 1.7.].901 a rozhodnutí o zaloŽení je datováno

19.08.].901. statut byl zveřejněn ve Francouzském republikovém oficiálním Žurnálu (věstníku), dne

21.03.1990.

Unie není limitována časem a její vedení sídlí v Maison Alfort. Toto mŮŽe b'Ít kdykoliv

změněno rozhodnutím Výkonnou radou (rnýborem) a přemístěno na kterékoliv místo v PaříŽi nebo ve

Francii.

Oficiálními jazyky jsou franština a angličtina.

Článek 2: cÍLE (zásady)

2.1. Mimo politickou a náboženskou ideologii, konstituje se jako sdruŽení na tradiČních

hodnotách vojenského parašutismu všech generací,

2.2. Podporuje veškeré akce obsahující budováníjednotné Evropy,

2.3. Je napojena na všechny zajímavé příležitosti k zachování vojenských tradic a přenáŠení

výsadkářského ducha na mladší generaci, založeného na smyslu pro Čest a povinnost.

2.4. lniciuje a slad'uje všechny akce nápomocné k rozvoji solidarity mezi ČÍeny.

2.5. Nikdy, v žádném případě se nezabývá vnitřními záleŽitostmiČlenŮ Unie,

článek g: črcrusrví

členství znamená respektování (schválení) podmínek Unie jak je stanoveno v tomto Statutu.

Mimo UEp jsou všichni členové svobodni ve volbě politické orientace dle jejich výběru, ale musí

akceptovat, že při určidch okolnostech může případné nerespektování těchto podmínek, ohrozit

jejich členstvív UEP a riskují vyloučení z Unie.

Článek 4: VSTUP (přijetí za člena)

Vstup do organizace UEP je na rozhodnutí Prezídia, na základě přímé písemné Žádosti, nebo

prostřednictvím člena asociace.

článek s: čtrnsxÉ popLATKy

členové Asociace platí roční příspěvek, který je stanovený Prezídiem v rámci výroČního

kongresu,

článet< 6: oDSToUPENí- VYIoUčENí

Členství se zastavuje v následujících situacích:

- Asociace (národní) odešle doporučený dopis o rezignaci na adresu Úřadu presidenta.

- Asociaci, která je vyloučená na základě rozhodnutí Prezídia za nezaplacení Členského

příspěvku nejméně dva po sobě následujících let, nebo Za nerespektování vnitřních regulÍ,

nebo za jakýkoliv přečin který může vést k morálnímu nebo materiálnímu poŠkození Unie.

- Kterýkoliv člen Asociace může napadnout takovéto vyloučení. Uvedenou asociaci mŮŽe

zastupovat pouze její President,



- Bud' jak bud', jakákoliv částka zaplacená Unii nebude vrácená.

Článek 7: ADM!NISTRATIVA (Správa, řízení)

7.1. PREslDlUM

UEP je řízena a vedena Presidiem čítajícího Presidenty členských asociací, přičemž každá
země může být zastoupena pouze jednou asociací.

Presidium volí uýkonného Presidenta a Vicepresidenta většinovým způsobem a jejich mandát
je omezený na jeden rok. Nemohou být znovu zvoleni, dokud členové ostatních asociací se
nevystřídají alespoň jedním mandátem.

V Případě, Že Výkonný president nebo Vicepresident (následující rok Výkonný president) musí
odejít z funkce mateřské asociace, automaticky ho vystřídá nástupce, působící pak do ukončeníjejich
mandátu.

Presidium se musí sejít nejméně lx za roka a pak tak často jak je nezbytné potřebné, na
základě ŽádostiVýkonného presidenta, nebo na základě požadavku nejméně 1/3 členské základny.

7.2. ÚtoHA PREslDtA

Výkonný president řídí Presidium a rozhoduje o programu každého jednání, presidium

Posuzuje projednávané otázky a rozhoduje většinovým hlasováním. Při nerozhodném hlasování, má
Výkonný president právo rozhodujícího hlasu.

Výkonný president je odpovědný za rozpočet, který musí být předložený každý rok.
Presidium rozhoduje o veškerých otázkách týkajících se členství nebo vyloučení.
Členstvív Presidiu nedává právo na jakoukoliv formu odměny.

7.3. úLoHA yÝrorvruÉuo vÝBoRu

Stálý Generá|ní tajemník a pokladník se stará o pokračování v duchu |inie Statutu, ktený byl
částečně přebraný od Francouzské členské asociace.

Odpovědností Výkonného presidenta, stálého Generálního tajemníka a pokladníka je
dop| ňová ní Výkonného v,ýboru U nie. Nom i naci navrh uje Presidium.

Stálý sekretář je odpovědný za vyřizování korespondence a vztahy mezi národními presidenty
a to jak ve franštině, tak v angličtině. Je odpovědný za průběh jednání,

Pokladník obhospodařuje (nakládá s) účty Unie

článek 8: RozPočET

Příjem je tvořen členskými příspěvky a dary.
Výdaje jsou na administrativu nebo na propagaci Unie.
Rozpočet je kontrolovaný Presidiem jednou ročně.

článek 9: STATUTY

Jednotlivé Statuty mohou být upravovány Presidiem, jednoduchým většinovým hlasováním

článek t0: VNlTŘNí snnĚnrulcg



Tyto připravuje stálý Generální tajemník a musí být schváleny Presidiem, tak jako i dalšíjejich
případné úpravy.
Článek 11: RozpuŠTĚní (zrušení)

Rozhodnutí o rozpuštění (zrušení) Unie může být přijato Presidiem pouze za následujících
respektovaných podmínek :

Všichni členové musí být přítomni.

Rozhodnutí musí být jednomyslné.

článek rz: Řešeruí

V případě ukončení činnosti Unie, Presidium musí stanovit, jakým způsobem budou rozdělena
aktiva. Oprávněné osoby na příjem těchto aktiv musí být prokazatelně podporovány vojenskými
výsadkáři a musí být napojeny nějakým způsobem na Asociaci představovanou Presidiem.

Článet 13: PRoHLAŠeruí (vyrrtaseni)

Generálnítajemník je odpovědný za prohlášení Unie a to v souladu se zákonem


