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2005/0203 (COD) 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 
 

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit 
 

vedrørende 

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning om det europæiske år for interkulturel dialog (2008) 

1. BAGGRUND 

Fremsendelse af forslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (dokument 
KOM(2005) 467 endelig - 2005/0203 (COD)): 

6. oktober 2005 

Udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: 20. april 2006 

Udtalelse fra Regionsudvalget: 27. april 2006 

Europa-Parlamentets udtalelse ved førstebehandlingen: 1. juni 2006 

Kommissionens ændrede forslag (dokument KOM(2006) 492 endelig):  5. september 2006 

Vedtagelse af den fælles holdning: 13. november 2006 

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 

Forslaget bygger på traktatens artikel 151 og har til formål at erklære 2008 for europæisk år 
for interkulturel dialog.  

Den interkulturelle dialog er nært knyttet til EU's grundlæggende idé om en indbyrdes 
tilnærmelse af EU's befolkninger. Det bør derfor prioriteres højt i hele EU at tilskynde EU-
borgere og alle, der lever i EU, til fuldt ud at deltage i forvaltningen af vores mangfoldighed, 
der beriges med migrationsstrømme, større mobilitet og med ændringer og bidrag som følge 
af globaliseringen.  

Den interkulturelle dialog er også et middel til at fremme gennemførelsen af en række af EU's 
prioriterede strategier. 

Et europæisk år for interkulturel dialog udgør et enestående middel til at bevidstgøre borgerne 
og inddrage dem i gennemførelsen af denne prioriterede opgave. Det har til formål at gøre, 
hvad der forventes at blive en langvarig, bæredygtig proces, dynamisk. 

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 

Den fælles holdning, der blev enstemmigt vedtaget af Rådet den 13. november 2006, er 
resultatet af forhandlinger mellem de tre institutioner og udgør et kompromis, som de alle kan 
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acceptere. I forhold til det ændrede forslag fra Kommissionen, der accepterede en lang række 
ændringer, som Europa-Parlamentet havde vedtaget ved førstebehandlingen, er der tale om 
mindre ændringer af teknisk eller sproglig art.  

4. KONKLUSION 

Kommissionen er af den opfattelse, at den fælles holdning, der blev enstemmigt vedtaget den 
13. november 2006, er hensigtsmæssig, og kan derfor tilslutte sig den.  


