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BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
nr. 96/2003
van 11 juli 2003
tot wijziging van Protocol nr. 31 (Samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden)
bij de EER-overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot
aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de overeenkomst”
genoemd, inzonderheid op de artikelen 86 en 98,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Protocol nr. 31 bij de overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 85/2003 van het Gemengd
Comité van de EER van 20 juni 2003 (1).

(2)

Het is wenselijk de samenwerking tussen de partijen bij de overeenkomst uit te breiden tot Besluit
nr. 451/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 februari 2003 tot wijziging van
Besluit nr. 253/2000/EG tot vaststelling van de tweede fase van het communautaire actieprogramma
op onderwijsgebied „Socrates” (2),

BESLUIT:

Artikel 1
In Protocol nr. 31 bij de overeenkomst wordt bij het derde streepje in artikel 4, lid 2, onder c) (Besluit nr.
253/2000/EG van het Europees Parlement en de Raad), het volgende toegevoegd:
„, zoals gewijzigd bij:
— 32003 D 0451: Besluit nr. 451/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 februari
2003 (PB L 69 van 13.3.2003, blz. 6).”.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op 12 juli 2003, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER (*) hebben plaatsgevonden.
Artikel 3
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van
de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 11 juli 2003.
Voor het Gemengd Comité van de EER
De voorzitter
Z.D.H. Prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN

(1) PB L 257 van 9.10.2003, blz. 42.
(2) PB L 69 van 13.3.2003, blz. 6.
(*) Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.

