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P8_TA(2017)0140 

Anul european al patrimoniului cultural ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 27 aprilie 2017 referitoare la 

propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european 

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

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2016)0543), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 167 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 

Comisie (C8-0352/2016), 

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

Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 12 octombrie 20161, 

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 

69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului 

Consiliului, exprimat în scrisoarea din 15 februarie 2017, de a aproba poziția 

Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) 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 și avizul Comisiei pentru 

bugete (A8-0340/2016), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. aprobă declarația comună a Parlamentului și a Consiliului anexată la prezenta rezoluție; 
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3. ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție; 

4. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care înlocuiește, modifică în mod 

substanțial sau intenționează să modifice în mod substanțial propunerea; 

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0259 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 aprilie 2017 în vederea 

adoptării Deciziei (UE) 2017/... a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul 

european al patrimoniului cultural (2018) 

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde 

cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2017/864.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ 

 

DECLARAȚIA COMUNĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 

 

 

În conformitate cu articolul 9 din decizie, pachetul financiar pentru punerea în aplicare a 

Anului european al patrimoniului cultural (2018) este de 8 milioane EUR. Pentru a finanța 

pregătirea Anului european al patrimoniului cultural, 1 milion EUR va fi alocat din cadrul 

resurselor existente în bugetul pentru 2017. Pentru bugetul 2018, 7 milioane EUR vor fi 

rezervate pentru Anul european al patrimoniului cultural și evidențiate într-o linie bugetară. 

Din suma respectivă, 3 milioane EUR vor proveni din resursele prevăzute în prezent pentru 

programul Europa creativă și 4 milioane EUR vor fi reprioritizate de la alte resurse existente 

fără a utiliza marjele existente și fără a aduce atingere competențelor autorității bugetare. 

 

DECLARAȚIA COMISIEI 

Comisia ia notă de acordul la care au ajuns colegiuitorii privind introducerea unui pachet 

financiar de 8 milioane EUR la articolul 9 din Decizia Parlamentului European și a 

Consiliului privind Anul european al patrimoniului cultural (2018). Comisia reamintește că 

este prerogativa autorității bugetare de a autoriza suma creditelor în bugetul anual, în 

conformitate cu articolul 314 din TFUE. 

 


