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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Deciziei nr. 445/2014/UE de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea 
evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033
(COM(2020)0384) – C9-0275/2020 – 2020/0179(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2020)0384)),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 167 alineatul (5) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 
de către Comisie (C9-0275/2020),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație (A9-0000/2020),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. invită Comisia să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod 
substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cele două Capitale europene ale 
culturii din 2020 au fost nevoite să amâne 
sau să anuleze toate evenimentele începând 
cu luna martie 2020, fără a avea o idee 
clară în privința momentului (și a 
posibilității) în care situația va reveni la 

(5) Cele două Capitale europene ale 
culturii din 2020 au fost nevoite să amâne 
sau să anuleze mai multe evenimente 
începând cu luna martie 2020, fără a avea o 
idee clară în privința momentului (și a 
posibilității) în care situația va reveni la 
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normalitate. În practică, acestea sunt 
împiedicate să-și pună în aplicare anul în 
calitate de Capitală europeană a culturii și 
să-și valorifice investiția masivă realizată.

normalitate, în timp ce suportă în 
continuare costuri legate de aceste 
evenimente. În practică, acestea sunt 
împiedicate să-și pună în aplicare anul în 
calitate de Capitală europeană a culturii și 
să-și valorifice investiția umană și 
financiară masivă realizată.
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