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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā 

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas 
Nolīguma audiovizuālajā jomā, ar ko izstrādā noteikumus un nosacījumus Šveices 
Konfederācijas dalībai Kopienas programmās MEDIA Plus un MEDIA Training, un 
Nobeiguma akta noslēgšanu
(KOM(2004)0649 – C6-0174/2004 – 2004/0230(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2004)0649)1,

– ņemot vērā EK līguma 150. panta 4. punktu un 157. panta 3. punktu saistībā ar 300. panta 
2. punkta pirmo teikumu,

– ņemot vērā EK līguma 300. panta 3. punkta pirmo daļu, saskaņā ar kuru Padome ir ar to 
apspriedusies,

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu un 83. panta 7. punktu, kā arī 43.panta 1. punktu,

– ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ziņojumu (A6-0000/2005),

1. apstiprina Nolīguma slēgšanu;

2. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu un Šveices Konfederācijas valdībām un parlamentiem.

1 OV vēl nav publicēts.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'article 11 de la Décision du Conseil du 20 decembre 2000, établissant les termes et 
conditions pour la participation de la Confédération suisse aux programmes communautaires 
MEDIA Plus et MEDIA Formation, et l'Article 8 de la décision du Conseil et du Parlement 
européen sur la mise en oeuvre du Programme MEDIA Formation, prévoient la participation 
des pays faisant partie de la Convention sur la Télévision Transfrontalière du Conseil de 
l'Europe sur la base de crédits supplémentaires, conformément aux conditions à convenir dans 
des accords entre les parties concernées. En outre, l'ouverture de ces programmes à ces pays 
est aussi soumise à un examen de la compatibilité de leur législation nationale avec l'acquis 
communautaire.

Dans ce cadre, la Commission a négocié un accord entre la Communauté européenne et la 
Confédération suisse dans le domaine de l’audiovisuel, sur la base des directives adoptées par 
le Conseil le 17 juin 2002 et en consultation avec le comité compétent désigné par le Conseil.

Le Parlement est consulté sur la proposition de décision du Conseil relatif à l'accord négocié 
par la Commission. Au sein du Parlement, la commission de la culture et de l'éducation a 
décidé de donner son avis suivant l'Art 43 du règlement du Parlement européen.

La contribution financière de la Suisse au budget de l'UE pour participer aux programmes 
MEDIA Plus et MEDIA Formation est de 4,2 millions d'euros pour 2005 et de 4,2 millions 
d'euros pour 2006.
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PROCEDŪRA

Virsraksts Priekšlikums Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un Šveices 
Konfederācijas Nolīguma audiovizuālajā jomā, ar ko izstrādā 
noteikumus un nosacījumus Šveices Konfederācijas dalībai Kopienas 
programmās MEDIA Plus un MEDIA Training, un Nobeiguma akta 
noslēgšanu

Atsauces KOM(2004)649 – C6-0174/200 – 2004/0230(CNS)

Juridiskais pamats EK līguma 300. panta
 3. punkta 1. daļa

Atsauce uz Reglamentu 51. pants, 83. panta 7. punkts un 43. panta 1. punkts 
Datums, kad notika apspriešanās ar EP 5.11.2004

Atbildīgā komiteja
Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CULT
16.11.2004

Komiteja(s), kurai(-ām) lūgts sniegt 
atzinumu

Datums, kad paziņoja plenārsēdē
Atzinumu nav sniegusi

Lēmuma datums
Ciešāka sadarbība

Datums, kad paziņoja plenārsēdē
Referents

Iecelšanas datums
Nikolaos Sifunakis
25.11.2005

Aizstātais(-ā/-ie/ās) referents(-e/-i/es)
Vienkāršota procedūra

Lēmuma datums
43. panta 1. punkts
25.11.2004

Juridiskā pamata apstrīdēšana
Datums, kad JURI komiteja sniedza 

atzinumu
/

Finansējuma grozījumi

Datums, kad BUDG komiteja sniedza 
atzinumu

/
Apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komiteju

Datums, kad plenārsēdē pieņēma 
lēmumu
Apspriešanās ar Reģionu komiteju

Datums, kad plenārsēdē pieņēma 
lēmumu
Izskatīšana komitejā 31.1.2005
Pieņemšanas datums 1.2.2005
Galīgā balsojuma rezultāti par:

pret:
atturas:

27
0
1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā 
balsojumā

María Badía i Cutchet, Christopher Beazley, Giovanni Berlinguer, 
Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dickute, Věra 
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Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Erna Hennicot-
Schoepges, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, 
Manolis Mavrommatis, Doris Pack, Miguel Portas, Christa Prets, 
Karin Resetarits, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, 
Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsojumā

Ivo Belet, Mary Honeyball, Mario Mauro, Jaroslav Zvěřina

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas 
bija klāt galīgajā balsojumā
Iesniegšanas datums – A6 3.2.2005 A6-0018/2005
Piezīmes ...


