
Eiropas Parlaments
2019-2024

PIEŅEMTIE TEKSTI

P9_TA(2021)0235
Programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus+”  
***II
Eiropas Parlamenta 2021. gada 18. maija normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju 
pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido 
Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus+” un 
ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1288/2013 (14148/1/2020 – C9-0135/2021 – 2018/0191(COD))
(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (14148/1/2020 – C9-0135/2021),

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 17. oktobra 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2019. gada 6. februāra atzinumu2,

– ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā3 attiecībā uz Komisijas priekšlikumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0367),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

– ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgā komiteja apstiprināja saskaņā ar 
Reglamenta 74. panta 4. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

– ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A9-
0159/2021),

1. apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2. pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai, kura tiks 
publicēta Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā;

1 OV C 62, 15.2.2019., 194. lpp.
2 OV C 168, 16.5.2019., 49. lpp.
3 OV C 108, 26.3.2021., 965. lpp.



3. konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

4. uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

5. uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir 
pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru 
nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

6. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.



NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Eiropas Komisijas paziņojums par īpašiem piešķīrumiem profesionālās izcilības centru 

platformām

Neskarot likumdošanas un budžeta lēmējiestādes pilnvaras, Komisija apņemas piešķirt 

indikatīvu summu 400 miljonu EUR apmērā faktiskajās cenās profesionālās izcilības centru 

platformu atbalstam visā programmas darbības laikā, ja programmas starpposma izvērtējums 

apstiprinās, ka darbību rezultāti vērtējami pozitīvi.


