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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS BENDRAI PRIIMTI SPRENDIMAI
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1357/2008/EB
2008 m. gruodžio 16 d.
iš dalies keičiantis Sprendimą Nr. 1720/2006/EB, nustatantį veiksmų programą mokymosi visą
gyvenimą srityje
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

(4)

Laikantis tokių procedūrų taikymo taisyklių, dotacijų
skyrimo kandidatams laikotarpis pailgėja papildomais
dviem trimis mėnesiais. Dėl šių taisyklių dažnai uždel
siamas dotacijų gavėjams skyrimas, neproporcingai
apsunkinamas programos administravimas ir, atsižvel
giant į dotacijų dydį, nesukuriama jokia papildoma vertė.

(5)

Kad atrankos sprendimai būtų įgyvendinami greičiau ir
veiksmingiau, būtina patariamąją procedūrą pakeisti
Komisijos įpareigojimu nedelsiant pranešti Europos Parla
mentui ir valstybėms narėms apie bet kokias priemones,
kurių, siekiant įgyvendinti Sprendimą Nr. 1720/2006/EB,
imtasi be komiteto pagalbos,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos
149 straipsnio 4 dalį ir 150 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,
atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komi
teto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

NUSPRENDĖ:

kadangi:
1 straipsnis
(1)

2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos
sprendimu
Nr.
1720/2006/EB (3)
nustatyta
2007–2013 m. veiksmų programa mokymosi visą gyve
nimą srityje.

Sprendimas Nr. 1720/2006/EB iš dalies keičiamas taip:

1) 9 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
(2)

(3)

Sprendimo Nr. 1720/2006/EB 9 straipsnio 2 dalyje
nustatyta, kad kitos nei 1 dalyje išvardytos programos
įgyvendinimo priemonės turi būti patvirtinamos laikantis
to sprendimo 10 straipsnio 3 dalyje nurodytos proce
dūros, t. y. laikantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos
sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudoji
mosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4),
įtvirtintos patariamosios procedūros.

Sprendimo Nr. 1720/2006/EB tekste išdėstyta, kad
kitiems nei to sprendimo 9 straipsnio 1 dalyje nurody
tiems atrankos sprendimams taikoma patariamoji proce
dūra ir Europos Parlamento teisė į analitinę priežiūrą.

(1) OL C 224, 2008 8 30, p. 115.
(2) 2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepas
kelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. lapkričio 20 d. Tarybos
sprendimas.
(3) OL L 327, 2006 11 24, p. 45.
(4) OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

„2.
Komisija praneša 10 straipsnyje nurodytam komitetui
ir Europos Parlamentui apie visus kitus atrankos sprendimus,
kuriuos ji priėmė dėl šio sprendimo įgyvendinimo, per dvi
darbo dienas nuo šių sprendimų priėmimo. Į šią informaciją
įtraukiama gautų paraiškų apibūdinimas ir analizė, įverti
nimo ir atrankos procedūros apibūdinimas ir siūlomų finan
suoti bei atmestų projektų sąrašai.“;

2) 10 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

2 straipsnis
Komisija praneša Europos Parlamentui ir Tarybai apie šio spren
dimo poveikį iki 2010 m. birželio 30 d.
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3 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Strasbūre, 2008 m. gruodžio 16 d.
Europos Parlamento vardu
Pirmininkas

Tarybos vardu
Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

B. LE MAIRE

