
EUROOPA LIIKUMISE EESTI RAHVUSKOMITEE (ELERK) 

POHIKIRI. 

I. Sihid ja pÕhimötted. 

l. Euroopa Liikumise Eesti rahvuskomitee (ELERK) eesmärgiks on taotleda tihe

dat poliitilist ja majanduslikku koostööd Euroopa demokraatlike maade vabade rah

vaste vahel, hulka arvatud ka vaba demokraatlik Eesti Vabariik. 

2. Selle eesmärgi saavutamiseks ELERK tahab kaasa töötada Euroopa Liikumise 

kÕikide organisatsioonidega, eriti tihedas koostöös Leedu ja Läti E. 1. rahvus

komiteedega. 

3. ELERK võtab omaks Euroopa Liikumise Rahvusvahelise NÕukogu deklaratsiooni 

Ühendatud Euroopa poliitilistest pÕhimõtetest, mis vastu võetud Brüsselis 1949 

aasta veebruaris. - See deklaratsioon moodustab lahutamatu osa käesolevast pÕhi

kirjast. 

4. ELERK liikmeiks kutsutakse eestlasi mõlemast soost, kes on täisealised, 

Õigus- ja teguvõimsad ning kes siiralt omaks võtnud käosoleva pÕhikirjaga ülessea

tud sihid ja pÕhimötted. 

II. Organid. 

6. ELERK teostab oma ülesandeid (a) üldkogu, (b) juhatuse ja (e) toimkondade 

kaudu. 

Majandamise ja büroo tegevuse alal on ELERK ühised organid Eesti Rahvus

nõukoguga. 

7. Uldkogu koosneb kÕikidestELERK liikmeist ningön komitee kÕrgeimaks orga

niks, kes kinnitab tegevuskavad ning eelarve nende elluviimiseks, samuti tegevus

aruanded. 

Üldkogu valib üheks aastaks. 

a) juhatuse, üldkoosoleku poolt määratud arvul, kes jaotavad ametid oma vahel 1 

b) toimkondade liikmed, 

e) ELERK esindajad EL-se organitesse, 

d) revisjonikomisjoni majandusliku tegevuse revideerimiseks. 
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8. Üldkogu peab korralisi koosolekuid kord aastas, erakorralisi vajaduse järgi 

Üldkogu kvoorumiks on 50% liikme skonnast. 

Ei tule määratud ajaks nõuetaval arvul liikmeid kokku, toimub üldkogu järg

mine koos olek üks tund hiljem, eelmise, toimuma ta, koo s oleiru päevakorraga. ·See 

koosolek on otsusvõimno koosolijate arvule vaatamata. 

Üldkogu otsused tehakse lihthäälte onamusoga. Hääletatakso kinniselt kui 

mÕni koosolijaist seda nõuab. 

ELERIC likvideerimise otsustamiseks vajatakse 3/4 üldltogu koosolekust osa

vÕtjate häältest. 

9. ELERK juhatus on komitee täitvaks organiks, kes rakendab pÕhikirjaga ja 

üldkogu otsustega ülesseatud pÕhimötteid ning esindab komiteed oma esimehe resp. 

selle asetäitja kaudu. 

10. Juhatus on volitatud: 

a) vastu võtma komiteo liikmeid ja neid liikmeskonna nimostikust maha kustu

tama, 

b) vastu võtma üldkogule esitamiseks kuuluvaid esildisi, 

e) otsustama üldkogu koosoleku kokkukutsumise küsimust. 

11. Juhatus astub kolrku vajaduse järgi, kuid mitte harvem kui kord kahe kuu 

tagant. 

12. Juhatuse otsused tehakse lihthäälteenamusega. Juhatuse koosolekud proto

kollitakse. 


