
DC\1092050RO.doc PE581.432v01-00

RO RO

Parlamentul European
2014-2019

0046/2016

27.4.2016

DECLARAȚIE SCRISĂ
prezentată în conformitate cu articolul 136 din Regulamentul de procedură

referitoare la promovarea culturii europene

Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), María Teresa Giménez Barbat 
(ALDE), Esteban González Pons (PPE), José Blanco López (S&D), Iratxe 
García Pérez (S&D), Santiago Fisas Ayxelà (PPE), Yana Toom (ALDE), 
Eider Gardiazabal Rubial (S&D), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), 
Isabella Adinolfi (EFDD)

Data-limită: 27.7.2016



PE581.432v01-00 2/2 DC\1092050RO.doc

RO

0046/2016

Declarație scrisă, în temeiul articolului 136 din Regulamentul de procedură, referitoare 
la promovarea culturii europene1

1. Tratatul privind Uniunea Europeană se inspiră, așa cum este menționat în preambulul său, 
din moștenirea culturală, religioasă și umanistă a Europei, din care s-au dezvoltat valorile 
universale care constituie drepturile inviolabile și inalienabile ale persoanei, precum și 
libertatea, democrația, egalitatea și statul de drept, articolul 3 stabilind ca obiectiv 
protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural european.

2. Cultura este o bază fundamentală a integrării europene și este esențială pentru îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii Europene.

3. Având în vedere că în 2016 aniversăm al patrulea centenar de la moartea a două dintre 
cele mai marcante figuri europene ale literaturii - William Shakespeare și Miguel de 
Cervantes Saavedra - Comisia și Consiliul ar trebui să profite de acest an pentru a 
promova influența culturii europene în toate aspectele vieții de zi cu zi, în special în 
educație, pentru a consolida rădăcinile integrării în Europa.

4. Comisia și Consiliul sunt invitate, prin urmare, să mențină și să dezvolte profilul cultural 
european și să impulsioneze crearea unei adevărate uniuni culturale, să apere trecutul și să 
îmbogățească viitorul culturii, științei și artelor și să dovedească societății că suntem uniți 
în diversitate.

5. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

1 În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, 
în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în 
procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze 
Parlamentul.


