
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 649/2005/EK HATÁROZATA

(2005. április 13.)

a Kultúra Európai Fővárosa eseménysorozat 2005—2019. évre szóló közösségi cselekvési program-
jának megállapításáról szóló 1419/1999/EK határozat módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 151. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfe-
lelően (2),

mivel:

(1) A Kultúra Európai Fővárosa eseménysorozat 2005—
2019. évre szóló közösségi cselekvési programjának
megállapításáról szóló, 1999. május 25-i 1419/1999/EK
európai parlamenti és tanácsi határozat (3) az európai
kultúrák gazdagságának, sokféleségének és közös
jegyeinek hangsúlyozására, továbbá az európai városok
lakosainak egymás jobb megismerésére való ösztön-
zésére irányul.

(2) Az 1419/1999/EK határozat I. melléklete meghatározza
azt az időrendi sorrendet, amelynek megfelelően a tagál-
lamok benyújtják az ezen eseményre történő jelöléseket.
Az említett melléklet az Európai Uniónak a határozat el-
fogadása idején — 1999. május 25-én — már meglévő
tagállamaira korlátozódik.

(3) Az 1419/1999/EK határozat 6. cikke megállapítja, hogy
az említett határozatot, különösen az Európai Unió
jövőbeli bővítésére tekintettel, felül lehet vizsgálni.

(4) A 2004-es bővítésre tekintettel fontos lehetővé tenni az
új tagállamok számára is, hogy — rövid időn belül — a
Kultúra Európai Fővárosa eseménysorozat keretében jelö-
léseket nyújthassanak be a többi tagállam már meglévő
sorrendjének megváltoztatása nélkül, annak érdekében,
hogy — 2009-től a jelenlegi közösségi cselekvési
program végéig — a tagállamokból minden évben két
főváros kerülhessen kiválasztásra.

(5) Az 1419/1999/EK határozatot ennek megfelelően módo-
sítani kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az 1419/1999/EK határozat a következők szerint módosul:

1. A határozat a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:

„(12a) mivel e határozat pénzügyi következményeit oly
módon kell figyelembe venni, hogy a kultúra két
európai fővárosának kijelöléséhez biztosítva legyenek
a megfelelő és helyénvaló európai közösségi pénzesz-
közök;”.

2. A 2. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az I. mellékletben szereplő listán feltüntetett sorrend-
ben minden tagállamból ki kell jelölni városokat a »Kultúra
Európai Fővárosa« címre. 2008-ig bezárólag a jelölés kizá-
rólag a listán szereplő tagállam egy városára vonatkozik.
2009-től a jelölés a listán szereplő minden tagállam egy
városára vonatkozik. Az I. mellékletben szereplő időrendi
sorrendtől az érintett tagállamok kölcsönös megegyezéssel
eltérhetnek. Az egy vagy több városra vonatkozó jelölését
minden érintett tagállam — a sorrendnek megfelelően —
benyújtja az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság és a
Régiók Bizottsága részére. A jelölést az érintett tagállam
legkésőbb négy évvel a szóban forgó esemény kezdete előtt
nyújtja be; a jelölést a tagállam ajánlása kísérheti.”

3. Az I. melléklet helyébe e határozat melléklete lép.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihir-
detését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a határozatot 2004. május 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Strasbourgban, 2005. április 13-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök
J. P. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök
N. SCHMIT
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(1) HL C 121., 2004.4.30., 15. o.
(2) Az Európai Parlament 2004. április 22-i véleménye (a Hivatalos

Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2004. október 21-i közös
álláspontja (HL C 25. E, 2005.2.1., 41. o.) és az Európai Parlament
2005. február 22-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették
közzé).

(3) HL L 166., 1999.7.1., 1. o.



MELLÉKLET

A „Kultúra Európai Fővárosa” címre történő jelölésre való jogosultság sorrendje

2005 Írország

2006 Görögország (1)

2007 Luxemburg

2008 Egyesült Királyság

2009 Ausztria Litvánia

2010 Németország Magyarország

2011 Finnország Észtország

2012 Portugália Szlovénia

2013 Franciaország Szlovákia

2014 Svédország Lettország

2015 Belgium Cseh Köztársaság

2016 Spanyolország Lengyelország

2017 Dánia Ciprus

2018 Hollandia Málta

2019 Olaszország
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(1) A kulturális/audiovizuális tanács 1998. május 28-i ülésén tudomásul vette a Görögország és Hollandia közötti kölcsönös megegyezést,
az 1419/1999/EK határozat 2. cikke (1) bekezdésének megfelelően.


