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Eiropas kultūras mantojuma gads ***I 

Eiropas Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 

Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas kultūras mantojuma gadu 

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

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2016)0543), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 167. pantu, 

saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0352/2016), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2016. gada 12. oktobra atzinumu1, 

– ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar 

Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2017. gada 15. februāra vēstulē 

pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu 

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,  

– ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu 

(A8-0340/2016), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. apstiprina Parlamenta un Padomes kopīgo paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai; 

3. pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai; 

4. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 

                                                 
1  OV C 88, 21.3.2017., 7. lpp. 



 

 

aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;; 

5. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0259 

 

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 27. aprīlī, lai 

pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2017/... par Eiropas Kultūras 

mantojuma gadu (2018) 

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst 

galīgajam tiesību aktam Lēmumam (ES) 2017/864.) 

 



 

 

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGS PAZIŅOJUMS 

Saskaņā ar Lēmuma 9. pantu Eiropas Kultūras mantojuma gada (2018) īstenošanai piešķirtais 

finansējums ir EUR 8 miljoni. Lai finansētu gatavošanos Eiropas Kultūras mantojuma gadam, 

EUR 1 miljons tiks finansēts no jau esošajiem līdzekļiem 2017. gada budžetā. 2018. gada 

budžetā Eiropas Kultūras mantojuma gadam tiks rezervēti un atsevišķā budžeta postenī 

nodalīti EUR 7 miljoni. EUR 3 miljoni no minētās summas tiks iegūti no līdzekļiem, kas 

pašlaik piešķirti programmai “Radošā Eiropa”, un EUR 4 miljoni, pārvērtējot prioritātes, tiks 

pārdalīti no citiem jau piešķirtiem līdzekļiem, neizmantojot pastāvošās rezerves un neskarot 

budžeta lēmējinstitūcijas pilnvaras. 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 

Komisija ņem vērā likumdevēju vienošanos paredzēt Eiropas Parlamenta un Padomes 

lēmuma par Eiropas Kultūras mantojuma gadu (2018) 9. pantā finansējumu EUR 8 miljonu 

apmērā. Komisija atgādina, ka noteikt apropriāciju apmēru gada budžetā saskaņā ar LESD 

314. pantu ir budžeta lēmējinstitūcijas prerogatīva. 


