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Kultúra 2007 ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Kultúra 2007 program (2007–2013) létrehozásáról
szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0469 –

C6-0094/2004 – 2004/0150(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2004)0469) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 151. cikke (5) bekezdésének első francia
bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C6-0094/2004),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság, az
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a Költségvetési
Bizottság és a Külügyi Bizottság véleményére (A6-0269/2005),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. rámutat arra, hogy a 2006 utánra vonatkozó bizottsági javaslatban szereplő előirányzatok a következő
többéves pénzügyi tervről szóló döntéstől függenek;

3. felhívja a Bizottságot, hogy amint a következő többéves pénzügyi terv elfogadásra kerül, nyújtson be
javaslatot a program pénzügyi referenciaösszegének módosítására, ha szükséges;

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.

P6_TC1-COD(2004)0150

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. október 25-én került elfogadásra a
Kultúra-program létrehozásáról (2007–2013) szóló …/2006/EK európai parlamenti és tanácsi hatá-

rozat elfogadására tekintettel

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 151. cikke (5) bekezdésének
első francia bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

(1) HL C 164, 2005.7.5.,65. o.
(2) Az Európai Parlament 2005. október 25-i álláspontja.

2006.11.9. HU C 272 E/233Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2005. október 25., kedd


