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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van Besluit nr. 445/2014/EU tot vaststelling van een actie van de Unie voor het 
evenement “Culturele hoofdsteden van Europa” voor de periode 2020 tot 2033
(COM(2020)0384) – C9-0275/2020 – 2020/0179(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2020)0384)),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 167, lid 5, van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C9-0275/2020),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs (A9-0201/2020),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De twee Culturele Hoofdsteden van 
Europa 2020 hebben alle evenementen 
sinds maart 2020 moeten uitstellen of 
annuleren en het is niet duidelijk wanneer 
(en of) de situatie weer normaal zal 
worden. Het komt er in de praktijk op neer 
dat ze het evenement “Culturele 

(5) De twee Culturele Hoofdsteden van 
Europa 2020 hebben sinds maart 2020 
verschillende evenementen moeten 
uitstellen of annuleren en het is niet 
duidelijk wanneer (en of) de situatie weer 
normaal zal worden, waarbij echter wel 
kosten gemaakt moeten worden in 
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Hoofdsteden van Europa” niet kunnen 
organiseren en niet van hun enorme 
investeringen kunnen profiteren.

verband met die evenementen. Het komt er 
in de praktijk op neer dat ze het evenement 
“Culturele Hoofdsteden van Europa” niet 
kunnen organiseren en niet van hun 
enorme personele en financiële 
investeringen kunnen profiteren.
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PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
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HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE
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