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SKLEP �t.   /2004/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA

IN SVETA

z dne

o spremembi Sklepa �t. 1419/1999/ES

o vzpostavitvi aktivnosti Skupnosti

za dogodek Evropska prestolnica kulture

za leta 2005 do 2019

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA �

ob upo�tevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 151 Pogodbe,

ob upo�tevanju predloga Komisije,

ob upo�tevanju mnenja Odbora regij1,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe2,

                                                
1 UL C 121, 30.4.2004, str. 15.
2 Mnenje Evropskega parlamenta z dne 22. aprila. 2004 (�e neobjavljeno v Uradnem listu),

Skupno stali�če Sveta z dne ........ (�e neobjavljeno v Uradnem listu) in Stali�če Evropskega
parlamenta z dne ........ (�e neobjavljeno v Uradnem listu).
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ob upo�tevanju naslednjega:

(1) Namen Sklepa �t. 1419/1999/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o

vzpostavitvi aktivnosti Skupnosti za dogodek Evropska prestolnica kultureza leta 2005 do

2019 1 je poudarjanje bogastva, raznolikosti in skupnih značilnosti evropskih kultur ter

prispevanje k izbolj�anju medsebojnega poznavanja med evropskimi dr�avljani.

(2) Priloga I k Sklepu �t. 1419/1999/ES določa kronolo�ki vrstni red, po katerem lahko dr�ave

članice predlo�ijo nominacije za ta dogodek. Ta priloga je omejena na dr�ave članice v času

sprejetja Sklepa 25. maja 1999.

(3) Člen 6 Sklepa 1419/1999/ES določa, da se ta sklep lahko revidira, zlasti zaradi prihodnje

�iritve Evropske unije.

(4) V luči �iritve 2004 je pomembno, da lahko tudi nove dr�ave članice v bli�nji prihodnosti

predlo�ijo nominacije v okviru dogodka Evropska prestolnica kulture, ne da bi se pri tem

spremenil vrstni red za druge dr�ave članice, in sicer tako da se lahko od leta 2009 do

zaključka tekoče aktivnosti Skupnosti vsako leto izbereta dve mesti v dr�avah članicah.

(5) Sklep �t. 1419/1999/ES je zato treba spremeniti �

SKLENILA:

                                                
1 UL L 166, 1.7.1999, str. 1.
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Člen 1

Sklep �t. 1419/1999/ES se spremeni:

(1) Ustavi se naslednja uvodna izjava:

�(12a) Treba je upo�tevati finančne posledice tega sklepa tako, da se zagotovi ustrezno in

primerno financiranje skupnosti za imenovanje dveh Evropskih prestolnic

kulture;�

(2) Člen 2(1) se nadomesti z:

�1. Mesta v dr�avah članicah se imenujejo za Evropsko prestolnico kulture izmenično,

kakor je določeno na seznamu v Prilogi I. Do vključno leta 2008 se imenovanje nana�a na eno

mesto dr�ave članice, navedene na seznamu. Od leta 2009 dalje se imenovanje nana�a na eno

mesto vsake od dr�av članic, navedenih na seznamu. Kronolo�ki vrstni red iz Priloge I se

lahko spremeni z medsebojnim sporazumom med zadevnimi dr�avami članicami. Vsaka

dr�ava članica predlo�i svojo nominacijo enega ali več mest Evropskemu parlamentu, Svetu,

Komisiji in Odboru regij. Ta nominacija se predlo�i najkasneje �tiri leta pred začetkom

zadevnega dogodka in lahko je predlo�ena skupaj s priporočilom zadevne dr�ave članice.�

(3) Priloga I se nadomesti z besedilom v Prilogi k temu sklepu.
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Člen 2

Ta uredba začne veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. maja 2004.

V  Luxembourgu,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik
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PRILOGA

Vrstni red kroga upravičencev pri nominiranju za �Evropsko prestolnico kulture�

2005 Irska

2006 Grčija1

2007 Luksemburg

2008 Zdru�eno Kraljestvo

2009 Avstrija Litva
2010 Nemčija Mad�arska
2011 Finska Estonija
2012 Portugalska Slovenija
2013 Francija Slova�ka
2014 �vedska Latvija
2015 Belgija Če�ka
2016 �panija Poljska
2017 Danska Ciper
2018 Nizozemska1 Malta
2019 Italija

                              

                                                
1 Svet za kulturo/avdio-vizualno področje se je na svojem zasedanju 28. maja 1998 seznanil z

zamenjavo mest med Grčijo in Nizozemsko v skladu s členom 2(1) Sklepa �t. 1419/1999/ES.
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I. UVOD

1. Komisija je 17. novembra 2003 Evropskemu parlamentu in Svetu na podlagi člena 151

Pogodbe ES predlo�ila predlog sklepa o spremembi Sklepa 1419/1999/ES o vzpostavitvi

aktivnosti Skupnosti za dogodek "Evropska prestolnica kulture" za leta 2005 do 2019.

2. Evropski parlament je svoje mnenje podal v prvi obravnavi 22. aprila 2004. Komisija je

svoj spremenjeni predlog predstavila ustno 29. aprila 2004.

3. Odbor regij je podal svoje mnenje 21. aprila 20041.

4. Svet je 21. oktobra 2004 sprejel skupno stali�če v skladu s členom 251(2) Pogodbe ES.

II. CILJ PREDLOGA

Cilj predloga je novim dr�avam članicam omogočiti sodelovanje pri dogodku Evropska

prestolnica kulture �e pred potekom sedanjega sklepa leta 2019. Ne spreminja obstoječega

zaporedja predstavitve kandidatur dr�av članic, temveč vzpostavlja nov sistem, ki za vsako leto

določi dve dr�avi članici, upravičeni do predlo�itve kandidatur od leta 2009 naprej, tako da sta

lahko izbrani dve prestolnici v dr�avah članicah.

III. ANALIZA SKUPNEGA STALI�ČA

1. Splo�ne pripombe

Svet ni predlo�il nikakr�nih sprememb za predlog Komisije.

Komisija je v celoti sprejela eno od petih predlaganih sprememb Parlamenta

(sprememba 1).

                                                
1 UL C 121, 30.4.2004, str. 15.
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2.       Spremembe Evropskega parlamenta

2.1. Spremembe, ki jih je Svet sprejel

Svet je v celoti odobril spremembo, ki jo je predlagal Parlament in jo je Komisija

sprejela (sprememba 1).

2.2. Spremembe, ki jih Svet ni vključil

Svet je tako kot Komisija menil, da spremembe 2, 3, 4 in 5 presegajo področje

uporabe predloga in se mu jih ni zdelo primerno vključiti.

IV. SKLEPI

Svet meni, da je njegovo skupno stali�če uravnote�eno in povsem skladno z glavnim ciljem

predloga Komisije ter tako olaj�uje čimprej�nje sodelovanje novih dr�av članic pri dogodku

Evropska prestolnica kulture.
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1. At its meeting on 27 May 2004 the Council agreed the substance of the common position on

the Decision amending Decision 1419/1999/EC establishing a Community action for the

"European Capital of Culture" event for the years 2005 to 2019.

2. The text of the draft common position, as finalised by the legal/linguistic experts, is set out in

document 12029/04 CULT 60 CODEC 964. A statement of the Council's reasons is given in

12029/04 ADD 1 and COR 1.
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3. The Permanent Representatives Committee could therefore suggest that, as an "A" item at a

forthcoming meeting, the Council:

– adopt by unanimity its common position as set out in 12029/04, together with the

statement of the Council’s reasons in 12029/04 ADD 1 and COR 1;

– agree to communicate the common position to the European Parliament in accordance

with Article 251(2) of the Treaty.
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KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI 

Bruselj, dne 22.10.2004 
KOM(2004) 706 končno 

2003/0274 (COD) 

  

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU 
 

na podlagi drugega pododstavka člena 251(2) Pogodbe ES 
 

o 

skupnem stališču, ki ga je sprejel Svet z namenom sprejetja predloga sklepa Evropskega 
parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa 1419/1999/ES o vzpostavitvi aktivnosti 

Skupnosti za dogodek Evropske prestolnice kulture za leta 2005 do 2019 
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SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU 
 

na podlagi drugega pododstavka člena 251(2) Pogodbe ES 
 
o 

skupnem stališču, ki ga je sprejel Svet z namenom sprejetja predloga sklepa Evropskega 
parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa 1419/1999/ES o vzpostavitvi aktivnosti 

Skupnosti za dogodek Evropske prestolnice kulture za leta 2005 do 2019 

1- ZGODOVINSKI POTEK  

Datum predložitve predloga EP in Svetu 
(dokument KOM (2003) 700 -2003/0274(COD)) 

17. november 2003 

Datum mnenja Odbora regij: 21. april 2004 

Datum mnenja Evropskega parlamenta po prvem branju: 22. april 2004 

Datum sprejetja skupnega stališča: 21.10.2004 

2- PREDMET PREDLOGA KOMISIJE 

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta 1419/1999/ES predvideva na prireditvi Evropska 
prestolnica kulture udeležbo 15 starih držav članic, razvrščenih po kronološkem zaporedju za 
leta 2005 do 2019.  

Edini cilj predloga spremembe tega sklepa je omogočiti hitro vključitev novih držav članic v 
prireditev Evropska prestolnica kulture. Komisija je zato predlagala, da bi bile nove države 
članice od leta 2009 dodane na seznam po Sklepu določenih sedanjih držav članic, v 
kronološkem zaporedju, določenem po predhodnem sporazumu z novimi državami članicami.  

3- PRIPOMBE K SKUPNEMU STALIŠČU  

Svet je soglasno sprejel spremenjeni predlog Komisije. Predlog je sprejel samo spremembo 1, 
ki jo je izvolil Parlament (ta uvaja uvodno izjavo o prilagoditvi proračuna zaradi dejstva, da 
bosta na leto dve evropski prestolnici kulture).  

4- ZAKLJUČKI 

Komisija ima besedilo o skupnem stališču za sprejemljivo.  


