
AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 64/2007 HATÁROZATA

(2007. június 15.)

az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott
együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosí-
tott, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen
annak 86. és 98. cikkére,

mivel:

(1) A megállapodás 31. jegyzőkönyvét a 2005. július 8-i 2005/107 EGT vegyes bizottsági határozat (1)
módosította.

(2) Helyénvaló a megállapodásban részt vevő Szerződő Felek közötti együttműködés kiterjesztése a 2007
és 2013 közötti időszakra a „Cselekvő ifjúság” program létrehozásáról szóló, 2006. november 15-i
1719/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra (2).

(3) Helyénvaló a megállapodásban részt vevő Szerződő Felek közötti együttműködés kiterjesztése az
egész életen át tartó tanulás terén egy cselekvési program létrehozásáról szóló, 2006. november
15-i 1720/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra (3).

(4) Ezért a megállapodás 31. jegyzőkönyvét módosítani kell annak érdekében, hogy e kibővített együtt-
működés 2007. január 1-jei kezdettel lehetővé váljon,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás 31. jegyzőkönyvének 4. cikke a következőképpen módosul:

1. A (2k) bekezdést követően a következő bekezdéssel egészül ki:

„(2l) Az EFTA-államok 2007. január 1-jei hatállyal részt vesznek a következő programokban:

— 32006 D 1719: Az Európai Parlament és a Tanács 2006. november 15-i 1719/2006/EK határozata a
2007 és 2013 közötti időszakra a »Cselekvő ifjúság« program létrehozásáról (HL L 327.,
2006.11.24., 30. o.),

— 32006 D 1720: Az Európai Parlament és a Tanács 2006. november 15-i 1720/2006/EK határozata
az egész életen át tartó tanulás terén egy cselekvési program létrehozásáról (HL L 327., 2006.11.24.,
45. o.).”
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2. A (3) bekezdés szövege helyébe a következő lép:

„Az EFTA-államok a 82. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban pénzügyi hozzájárulást nyúj-
tanak az (1), (2), (2a), (2b), (2c), (2d), (2e), (2f), (2g), (2h), (2i), (2j), (2k) és (2l) bekezdésben említett
programokhoz és fellépésekhez.”

2. cikk

Ez a határozat a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése értelmében az EGT Vegyes Bizottsághoz
eljuttatott utolsó értesítést követő napon lép hatályba (*).

Ezt a határozatot 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell
közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 15-én.

a vegyes Bizottság részéről
az elnök

Alan SEATTER

HUL 304/46 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.11.22.

(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


