
A Számvevőszék és az OLAF a Bizottsággal megegyező jogokat élvez, különösen a hozzáférés tekintetében.

Ezen túlmenően a Bizottság e program keretében helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezhet a Bizott-
ság által az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalás és egyéb szabálytalanságok elleni védelme érdekében végzett
helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletnek (1)
megfelelően.

Az e határozat alapján finanszírozott közösségi cselekvések esetében az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek
védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet (2) 1. cikkének (2) bekezdésében
említett szabálytalanság fogalma egy jogosulatlan kiadási tétel révén a közösségi jog valamely rendelkezésé-
nek megsértését vagy egy szerződéses kötelezettségnek egy jogi személy tettéből vagy mulasztásából eredő
megszegését jelenti, amely a Közösségek általános költségvetésének vagy a kezelésében lévő költségvetések-
nek a sérelmével jár vagy járhat.

(1) HL L 292., 1996.11.15., 2. o.
(2) HL L 312., 1995.12.23., 1. o.
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CSELEKVŐ IFJÚSÁG (2007–2013) ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a 2007–2013 közötti időszakra a CSELEKVŐ IFJÚ-
SÁG-program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2004)0471 – C6-0096/2004 – 2004/0152(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2004)0471) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 149. cikkének (4) bekezdésére, amely alap-
ján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0096/2004),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság, a Költségvetési Bizottság,
a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság és a Nőjogi és
Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A6-0263/2005),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. egyértelműen megállapítja, hogy a határozatra irányuló javaslatban szereplő előirányzatok tisztán tájé-
koztató jellegűek, és azokat a következő többéves pénzügyi keretről szóló határozat állapítja meg;

3. felszólítja a Bizottságot, hogy a következő többéves pénzügyi keret elfogadása után, és amennyiben
szükséges, terjesszen elő javaslatot a pénzügyi referenciaösszegek kiigazítására;

4. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándéko-
zik a javaslatot, vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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