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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1349/2008/EK HATÁROZATA
(2008. december 16.)
a 2007 és 2013 közötti időszakra a „Cselekvő ifjúság” program létrehozásáról szóló 1719/2006/EK
határozat módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(4)

Márpedig e kiválasztási határozatok elsősorban alacsony
összegű, politikailag érzékeny döntéseket nem igénylő
támogatásokra irányulnak.

(5)

A szóban forgó eljárási szabályok két-három hónapos
további késedelmet okoznak a támogatások pályázóknak
történő odaítélési folyamatában. E szabályok számtalan
késedelmet idéznek elő a támogatások kedvezménye
zettjei számára, aránytalan terhet rónak a programigaz
gatásra, és az odaítélt támogatások jellegénél fogva nem
képviselnek hozzáadott értéket.

(6)

A kiválasztási határozatok gyorsabb és hatékonyabb
végrehajtásának lehetővé tétele érdekében a tanácsadó
bizottsági eljárást olyan kötelezettséggel kell felváltani,
mely szerint a Bizottságnak haladéktalanul tájékoztatnia
kell az Európai Parlamentet és a tagállamokat az
1719/2006/EK határozat végrehajtására irányuló összes
olyan intézkedésről, amelyet bizottsági segítség nélkül
végeztek,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö
nösen annak 149. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemé
nyére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfe
lelően (2),

mivel:
ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:
(1)

A 2006. november 15-i 1719/2006/EK európai parla
menti és tanácsi határozat (3) létrehozta a 2007–2013as időszakra a „Cselekvő ifjúság” programot.

1. cikk
Az 1719/2006/EK határozat a következőképpen módosul:

(2)

(3)

Az 1719/2006/EK határozat 10. cikkének (2) bekezdése
előírja, hogy a program végrehajtásához szükséges összes,
az (1) bekezdésben fel nem sorolt egyéb intézkedést a
határozat 9. cikkének (3) bekezdésében meghatározott
eljárásnak – azaz a Bizottságra ruházott végrehajtási
hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapítá
sáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi hatá
rozattal (4) létrehozott tanácsadó bizottsági eljárásnak –
megfelelően kell meghozni.

Az 1719/2006/EK határozatnak ez a megszövegezése azt
jelenti, hogy a határozat 10. cikkének (1) bekezdésében
foglalt támogatás-odaítélési határozatokon kívüli egyéb
kiválasztási határozatok a tanácsadó bizottsági eljárásnak,
illetve a Parlament ellenőrzési jogának hatálya alá
tartoznak.

(1) HL C 224., 2008.8.30., 113. o.
(2) Az Európai Parlament 2008. szeptember 2-i véleménye (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. november 20-i
határozata.
(3) HL L 327., 2006.11.24., 30. o.
(4) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

1. A 9. cikk (3) bekezdését törölni kell.

2. A 10. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)
A Bizottság, az említett határozat elfogadását követő
két munkanapon belül, tájékoztatja a 9. cikkben említett
bizottságot és az Európai Parlamentet az e határozat végre
hajtása céljából hozott minden további kiválasztási határo
zatról. E tájékoztatás tartalmazza a beérkezett pályázatok
leírását és elemzését, az értékelési és kiválasztási eljárás
leírását, valamint mind a finanszírozásra javasolt, mind a
visszautasított projektek felsorolását.”

2. cikk
A Bizottság 2010. június 25-ig jelentést tesz az Európai Parla
mentnek és a Tanácsnak e határozat hatásairól.
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3. cikk
Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Strasbourgban, 2008. december 16-án.
az Európai Parlament részéről

a Tanács részéről

az elnök

az elnök

H.-G. PÖTTERING

B. LE MAIRE

