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BESLUIT VAN DE RAAD

van 28 april 1992

tot wijziging van Besluit 90/233/EEG tot instelling van een Transeuropees Mobi
liteitsprogramma voor Universiteitsstudies (Tempus)

(92/240/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 235,
Gezien het voorstel van de Commissie ('),
Gezien het advies van het Europese Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

té 0,

Overwegende dat in artikel 11 van dat besluit wordt
bepaald dat de Commissie vóór 31 december 1992 aan de
Raad een tussentijds verslag ter evaluatie van Tempus
voorlegt, evenals een voorstel tot verlenging of aanpassing
van Tempus na de eerste proefperiode ;

Overwegende dat het eerste jaarverslag over de werking
van Tempus (1 mei 1990 — 31 juli 1991 ), dat zojuist door
de Commissie is gepubliceerd, de leden van het Europese
Parlement, van de Raad en van het Economisch en
Sociaal Comité in staat stelt kennis te nemen van alle

door de Commissie ontplooide activiteiten ten behoeve
van de tenuitvoerlegging van Tempus ;

Overwegende dat het tussentijdse evaluatieverslag van
Tempus vanaf april 1992 beschikbaar zal zijn ; dat het
noodzakelijk is dat de Commissie over de resultaten van
de evaluatie kan beschikken voordat zij het in artikel 11
van Besluit 90/233/EEG bedoelde voorstel opstelt ;
Overwegende dat uitsluitend door een besluit om de
proefperiode als zodanig met nog één academisch jaar te
verlengen kan worden gegarandeerd dat het Europese
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evaluatie, te onderzoeken ten einde met volledige kennis
van zaken een beslissing te kunnen nemen ;

Overwegende dat het voor de goede voortzetting van
Tempus van essentieel belang is dat het kader ervan voor
het academisch jaar 1993/ 1994 zo vroeg mogelijk in 1992
wordt vastgesteld,

Overwegende dat bij Besluit 90/233/EEG van de Raad (4)
het Transeuropees Mobiliteitsprogramma voor Universi
teitsstudies (Tempus), hierna „Tempus" te noemen, werd
ingesteld ;
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Parlement, de Raad en het Economisch en Sociaal Comité

over voldoende tijd beschikken om het nieuwe voorstel
van de Commissie, uitgaande van de resultaten van de
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11 van 17. 1 . 1992, blz. 9.
94 van 13. 4. 1992.
98 van 21 . 4. 1992, blz. 3.
131 van 23. 5. 1990, blz. 21

BESLUIT :

Enig artikel
Artikel

1

van

Besluit 90/233/EEG wordt door het

volgende vervangen :
„Artikel 1

Hierbij wordt het Transeuropees Mobiliteitspro
gramma voor Universiteitsstudies, hierna „Tempus" te
noemen, aangenomen voor een proefperiode van vier
jaar vanaf 1 jui 1990 en onder voorbehoud van de
regelingen voor toezicht en evaluatie bedoeld in
artikel 11 ".

Gedaan te Luxemburg, 28 april 1992.
Voor de Raad
De Voorzitter

Arlindo MARQUÉS CUNHA

