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Kultúra 2007 program (2007–2013) ***II

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról a Kultúra program
(2007–2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadása tekintetében

(6235/3/2006 – C6-0269/2006 – 2004/0150(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (6235/3/2006 – C6-0269/2006),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára vonatkozó első olvasatbeli
álláspontjára (1) (COM(2004)0469) (2),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0343/2006),

1. jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) Elfogadott szövegek 2005.10.25., P6_TA(2005)0397.
(2) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TC2-COD(2004)0150

Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2006. október 24-én került elfogadásra
a Kultúra program (2007–2013) létrehozásáról 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),

mivel:

(1) A kulturális együttműködés és cserék előmozdítása alapvető fontosságú Európa kulturális és nyelvi
sokszínűségének tiszteletben tartásához és támogatásához, valamint az európai polgárok Európa más
kultúráiról szerzett ismereteinek bővítéséhez, párhuzamosan a saját közös európai kulturális örökség-
tudatuk erősítésével. A kulturális és nyelvi együttműködés és sokszínűség támogatása, azáltal hogy
ösztönzi az európai polgárok közvetlen részvételét az integráció folyamatában, egyben ahhoz is hoz-
zájárul, hogy az európai polgárság kézzelfogható realitássá váljon.

(1) HL C 164., 2005.7.5., 65. o.
(2) Az Európai Parlament 2005. október 25-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2006.

július 18-i közös álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), az Európai Parlament 2006. október 24-i
álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

C 313 E/88 HU 2006.12.20.Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2006. október 24., kedd


