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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMUS Nr. 1349/2008/EK
(2008. gada 16. decembris),
ar kuru groza Lēmumu Nr. 1719/2006/EK, ar ko laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam
izveido programmu “Jaunatne darbībā”
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

(4)

Šie atlases lēmumi galvenokārt attiecas uz dotācijām,
kurās nav iesaistītas lielas summas un kurām nav vaja
dzīgi politiski jutīgi lēmumi.

(5)

Šāda procedūras kārtība par diviem līdz trim mēnešiem
pagarina termiņus dotāciju piešķiršanai kandidātiem. Tā
rada daudzus kavējumus piešķīrumu saņēmējiem, ir nesa
mērīgi liels slogs programmas pārvaldībai, un, ņemot
vērā piešķirto dotāciju veidu, tai nav pievienotās vērtības.

(6)

Lai nodrošinātu ātrāku un efektīvāku atlases lēmumu
īstenošanu, konsultēšanās procedūra ir jāaizstāj ar Komi
sijas pienākumu nekavējoties informēt Eiropas Parla
mentu un dalībvalstis par pasākumiem, kas Lēmuma
Nr. 1719/2006/EK īstenošanai pieņemti bez komitejas
dalības,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā
149. panta 4. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzi
numu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),
IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

tā kā:

(1)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada
15. novembra Lēmumu Nr. 1719/2006/EK (3) laikpos
mam no 2007. gada līdz 2013. gadam izveidoja
programmu “Jaunatne darbībā”.

1. pants
Ar šo Lēmumu Nr. 1719/2006/EK groza šādi.

1) Svītro 9. panta 3. punktu.
(2)

(3)

Lēmuma Nr. 1719/2006/EK 10. panta 2. punktā pare
dzēts, ka programmas īstenošanai vajadzīgos pasākumus,
kas nav minētā lēmuma 1. punktā uzskaitītie pasākumi,
pieņem saskaņā ar tā 9. panta 3. punktā minēto proce
dūru, proti, konsultēšanās procedūru, kas izveidota ar
Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs),
ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īste
nošanas kārtību (4).

Šis formulējums Lēmumā Nr. 1719/2006/EK rada situā
ciju, kad dotāciju piešķiršanas lēmumiem, kas nav minētā
lēmuma 10. panta 1. punktā minētie, piemēro konsultē
šanās procedūru un Eiropas Parlamenta kontroles
tiesības.

(1) OV C 224, 30.8.2008., 113. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta 2008. gada 2. septembra Atzinums (Oficiālajā
Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2008. gada 20. novembra
Lēmums.
(3) OV L 327, 24.11.2006., 30. lpp.
(4) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

2) Lēmuma 10. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.
Komisija divās darbdienās pēc attiecīgo lēmumu
pieņemšanas informē 9. pantā minēto komiteju un Eiropas
Parlamentu par visiem citiem atlases lēmumiem, ko tā pieņē
musi attiecībā uz šā lēmuma īstenošanu. Šajā informācijā
iekļauj saņemto pieteikumu raksturojumu un analīzi, novēr
tēšanas un atlases procedūras aprakstu, kā arī finansējumam
pieteikto projektu sarakstu un sarakstu ar projektiem, kuriem
finansējums atteikts.”.

2. pants
Komisija līdz 2010. gada 25. jūnijam iesniedz Eiropas Parla
mentam un Padomei ziņojumu par šā lēmuma ietekmi.
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3. pants
Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Strasbūrā, 2008. gada 16. decembrī
Eiropas Parlamenta vārdā —

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

priekšsēdētājs
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