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2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl 

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos kultūros paveldo metų 

(COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)) 

 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2016)0543), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 167 

straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0352/2016), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 12 d. Regionų komiteto nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal 

Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2017 m. vasario 15 d. laišku Tarybos 

atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,  

– atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą ir į Biudžeto komiteto 

nuomonę (A8-0340/2016), 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją; 

2. pritaria Parlamento ir Tarybos bendram pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos; 

3. atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos; 

4. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 

pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės; 

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

                                                 
1  OL C 88, 2017 3 21, p. 7. 



parlamentams. 

  



P8_TC1-COD(2016)0259 

Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. balandžio 27 d. per pirmąjį svarstymą, 

siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2017/... dėl Europos 

kultūros paveldo metų (2018 m.) 

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį 

teisės aktą, Sprendimą (ES) 2017/864.) 

 

 

  



TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS 

 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS BENDRAS PAREIŠKIMAS 

 

 

Pagal šio sprendimo 9 straipsnį, Europos kultūros paveldo metų (2018 m.) įgyvendinimo 

finansinis paketas yra 8 milijonai EUR. Siekiant finansuoti pasirengimą Europos kultūros 

paveldo metams, 1 milijonas EUR bus skirtas iš turimų 2017 m. biudžeto išteklių. 2018 m. 

biudžete Europos kultūros paveldo metams bus rezervuoti ir į biudžeto eilutę įrašyti 

7 milijonai EUR. Iš tos sumos 3 milijonai EUR bus skiriami iš šiuo metu programai 

„Kūrybiška Europa“ numatytų išteklių, o 4 milijonai EUR – iš kitų turimų išteklių, iš naujo 

nustatant prioritetus, nenaudojant turimų maržų ir nedarant poveikio biudžeto valdymo 

institucijos įgaliojimams. 

 

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS 

Komisija pažymi, kad teisėkūros institucijos susitarė Europos Parlamento ir Tarybos 

sprendimo dėl Europos kultūros paveldo metų (2018 m.) 9 straipsnyje nustatyti 8 milijonų 

EUR finansinį paketą. Komisija primena, kad pagal SESV 314 straipsnį metiniame biudžete 

leisti numatyti asignavimų sumą yra biudžeto valdymo institucijos prerogatyva. 

 


