
A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. május 7.)

az „Európa kulturális fővárosa” közösségi fellépés céljából létrehozandó választótestület, valamint
ellenőrző és tanácsadó testület két tagjának Tanács általi jelölésére vonatkozó gyakorlati és eljárási

szabályokról

(2007/324/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európa kulturális fővárosa eseménysorozat
2007–2019. évekre szóló közösségi fellépésének megállapítá-
sáról szóló, 2006. október 24-i 1622/2006/EK európai parla-
menti és tanácsi határozatra (1), és különösen annak 6. és 10.
cikkére,

mivel:

(1) Az 1622/2006/EK határozat 6. és 10. cikke előírja, hogy
létre kell hozni egy választótestületet, valamint egy ellen-
őrző és tanácsadó testületet, továbbá hogy az említett
testületeknek az európai intézmények által jelölt hét
tagból kell állnia, amelyek közül kettőt a Tanács jelöl.

(2) A Tanács számára helyénvaló határozni e testületek két
tagja Tanács általi jelölésének gyakorlati és eljárási szabá-
lyairól.

(3) E szabályoknak tisztességesnek, megkülönböztetésmen-
tesnek és átláthatónak kell lenniük,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács a 2. cikkben megállapított gyakorlati és eljárási szabá-
lyokkal összhangban határoz a választótestület, valamint az
ellenőrző és tanácsadó testület két tagjának jelöléséről.

2. cikk

(1) Sorsolásra kerül sor valamennyi tagállam részvételével. A
tagállamok önkéntes alapon vesznek részt a sorsoláson. Az
érdekütközés kockázatának minimálisra csökkentése érdekében
azonban a testületek tagjainak hivatali ideje alatt kiválasztandó
vagy ellenőrzés alatt álló, Európa kulturális fővárosának otthont

adó tagállamok nem vehetnek részt a sorsoláson. Az érintett
tagállamoknak az 1622/2006/EK határozat mellékletével össz-
hangban az Európa kulturális fővárosát jelölő jogosultság
sorrendjén alapuló listáját ezen határozat melléklete tartalmazza.
Ezen túlmenően, a szakértőkre javaslatot tevő tagállamok lehető
legszélesebb földrajzi megoszlásának biztosítása érdekében azon
tagállamok, amelyek az előző időszakra vonatkozóan javaslatot
tettek szakértőkre, nem vehetnek részt a sorsoláson.

(2) Az elsőként kisorsolt két tagállamot kell kiválasztani. A
két tagállam javaslatot tesz egy független szakértő jelölésére, aki
jelentős tapasztalattal és szakértelemmel rendelkezik a kulturális
ágazatban, a városok kulturális fejlesztésének területén, illetve az
Európa kulturális fővárosa eseménysorozat megszervezésében.

(3) A két kiválasztott tagállam által tett javaslatok alapján és
a javasolt jelöltek megfelelő vizsgálatát követően a Tanács a két
szakértőt jelöli arra, hogy egy hároméves időszakban részt
vegyenek a választótestület, valamint az ellenőrző és tanácsadó
testület munkájában.

(4) Valamely testület szakértőjének halála vagy lemondása
esetén az érintett szakértőt javasoló tagállam javaslatot tesz a
szakértőt a hivatali idő fennmaradó részében helyettesítő
személy jelölésére. A (3) bekezdésben említett eljárást kell alkal-
mazni.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde-
tésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 7-én.

a Tanács részéről
az elnök

H. SEEHOFER
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(1) HL L 304., 2006.11.3., 1. o.



MELLÉKLET

A választótestület, valamint az ellenőrző és tanácsadó testület tervezett ülései

A választótestület ülései (1) Az ellenőrző és tanácsadó testület
ülései (2)

A 2007–2009 közötti testület [Finnország (2011)
Észtország (2011)] (3)
Franciaország (2013)
Szlovákia (2013)
Portugália (2012)
Szlovénia (2012)
Svédország (2014)
Lettország (2014)
Belgium (2015)
Cseh Köztársaság (2015)

Németország (2010)
Magyarország (2010)
Finnország (2011)
Észtország (2011)
Portugália (2012)
Szlovénia (2012)

A 2010–2012 közötti testület Belgium (2015)
Cseh Köztársaság (2015)
Spanyolország (2016)
Lengyelország (2016)
Dánia (2017)
Ciprus (2017)
Hollandia (2018)
Málta (2018)

Finnország (2011)
Észtország (2011)
Portugália (2012)
Szlovénia (2012)
Franciaország (2013)
Szlovákia (2013)
Svédország (2014)
Lettország (2014)
Belgium (2015)
Cseh Köztársaság (2015)

A 2013–2015 közötti testület Olaszország (2019)
Bulgária (2019) (4)

Svédország (2014)
Lettország (2014)
Belgium (2015)
Cseh Köztársaság (2015)
Spanyolország (2016)
Lengyelország (2016)
Dánia (2017)
Ciprus (2017)
Hollandia (2018)
Málta (2018)

(1) Országonként két választási ülésre kerül sor: az előválasztásra legkésőbb az eseményt megelőzően 5 évvel, a végső kiválasztásra pedig 9
hónappal később kerül sor.

(2) Országonként két ellenőrzési ülésre kerül sor: legkésőbb 2 évvel az eseményt megelőzően, legkésőbb 8 hónappal az eseményt
megelőzően.

(3) A Tanács az 1419/1999/EK határozatnak megfelelően 2006. november 13-án kinevezte az Európa 2011-es kulturális fővárosainak
kiválasztásában részt vevő tanácsi szakértőket.

(4) A jogosultság 2019 utáni sorrendje nem ismeretes.

HUL 122/40 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.5.11.


