Европейски парламент
2019-2024

Комисия по култура и образование

CULT_PV(2019)0904_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 4 септември 2019 г., 9,00 − 12,30 ч. и 15,00 − 18,30 ч.,
и 5 септември 2019 г., 9,00 − 12,30 ч.
БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 4 септември 2019 г., сряда, в 9,03 ч. под председателството
на Сабине Ферхайен (председател).

4 септември 2019 г., 9,00 – 12,30 ч.
1.

Приемане на дневния ред
Решение:

2.

Одобряване на протоколите от заседанията
 10 юли 2019 г.
Решение:

3.

Проектът на дневен ред беше приет.

PV – PE639.753v01-00

Протоколите бяха одобрени.

Съобщения на председателя

*** Време за електронно гласуване ***
4.

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички
раздели
CULT/9/00554
2019/2028(BUD)
Докладчик по становище:
Петра Камереверт (S&D)
Водеща:
BUDG – Моника Холмайер (PPE)
Ейдер Гардиасабал Рубиал
(S&D)

PV\1188441BG.docx

BG

PA – PE639.789v01-00
AB – PE640.620v01-00
DT – PE639.763v02-00

PE641.136v01-00
Единство в многообразието

BG

Комисия по култура и образование прие 40 бюджетни изменения към бюджета
на ЕС за 2020 г.
*** Край на електронното гласуване ***
5.

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички
раздели
CULT/9/00554
2019/2028(BUD)
Докладчик по становище:
Петра Камереверт (S&D)

PA – PE639.789v01-00
AB – PE640.620v01-00

Водеща:
BUDG – Моника Холмайер (PPE)
Ейдер Гардиасабал Рубиал
(S&D)
Решение:

DT – PE639.763v02-00

Разглеждане на проекта на становище

Оратори: Петра Камереверт, Михаела Шойдрова, Лоранс Фаренг, Дейс
Мелбарде, Никлас Нийнас, Кристине Андерсон, Ниязи Кизилюрек, Доменек
Руис Девеса, Фредерик Фимайер (ЕК), Лучия Рекалде (ЕК).
6.

Представяне на приоритетите на финландското председателство от
министъра на образованието, Ли Андерсон, и министъра на науката и
културата, Хана Косонен
Оратори: Ли Андерсон (министър, финландско председателство на Съвета на
ЕС), Хана Косонен ( министър, финландско председателство на Съвета на ЕС),
Сабине Ферхайен, Михаела Шойдрова, Петра Камереверт, Лоранс Фаренг,
Ромео Франц, Кристине Андерсон, Дейс Мелбарде, Ниязи Кизилюрек, Доменек
Руис Девеса, Милан Звер, Шафак Мохамед, Томаш Франковски, Джудит
Бънтинг, Масимилиано Смерилио, Ибан Гарсия дел Бланко, Петер Полак,
Джули Уорд, Марцел Колая, Исабел Бенхумеа Бенхумеа.

7.

Размяна на мнения с Роберто Виола, генерален директор на ГД
„Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, Европейска комисия
Оратори: Роберто Виола (EК), Сабине Ферхайен, Михаела Шойдрова, Петра
Камереверт, Лоранс Фаренг, Дейс Мелбарде, Никлас Нийнас, Доменек Руис
Девеса, Марцел Колая, Джудит Бънтинг.

Заседанието беше прекъснато в 12,40 ч. и възобновено в 15,10 ч. под председателството
на Сабине Ферхайен (председател).

4 септември 2019 г., 15,00 – 18,30 ч.
8.

Представяне на проучвания на тема „Образованието и младежта в
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Европейския съюз – настоящи предизвикателства и перспективи“ от RAND
Europe и „Секторите на културата и творчеството в Европейския съюз –
ключови бъдещи развития, предизвикателства и възможности“ от KEA
European Affairs и PPMI
Оратори: Сабине Ферхайен, Йоханес Лицелман (Тематичен отдел Б), Аксел
Дево (RAND Europe), Фей Дънкърли (RAND Europe), Петра Камереверт, Милан
Звер, Никлас Нийнас, Клеър Фокс, Кристине Андерсон, Джули Уорд, Клемантин
Добьоф (KEA European Affairs), Донатас Посиус (PPMI), Лоранс Фаренг,
Доменек Руис Девеса, Томаш Франковски, Джудит Бънтинг.
9.

Структуриран диалог с члена на Комисията Наврачич
Оратори: Сабине Ферхайен, Тибор Наврачич (ЕК), Петра Камереверт, Лоранс
Фаренг, Дейс Мелбарде, Кристине Андерсон, Кристиян Елер, Андреа Бочкор,
Никлас Нийнас, Томаш Франковски, Джули Уорд, Алексис Георгулис.

Заседанието беше закрито в 18,25 ч.

5 септември 2019 г., 9,00 – 11,00 ч.
Заседанието беше открито в 9,06 ч., под председателството на Сабине Ферхайен
(председател).
10.

Представяне на бързия преглед на казуса „Мониторинг от страна на
Комисията на финансирането от ЕС за Евронюз“ от Европейската сметна
палата (съвместно с комисията по бюджетен контрол)
Оратори: Михаилс Козловс (ЕСП), Михаела Шойдрова, Моника Холмайер,
Петра Камереверт, Лоранс Фарег, Салима Йенбу, Кристине Андерсон, Ниязи
Кизилюрек, Сабине Ферхайен, Лукас Фурлас, Никлас Нийнас, Джузепе
Абамонте (ЕК).

11.

Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС)
№ 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на
допълнителни качествени и количествени показатели за изпълнение
CULT/9/00743
2019/2758(DEA)
C(2019)03624
Водеща:
CULT
Представяне от Комисията на делегиран акт относно програмата „Творческа
Европа“
Оратори: Жуао Делгадо (ЕК), Мартин Доусън (EК), Томаш Франковски,
Сабине Ферхайен, Джудит Бънтинг.

12.

Разни въпроси
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13.

Следващи заседания
 23 септември 2019 г., 15,00 – 18,30 ч. (Брюксел)
 24 септември 2019 г., 9,00 – 12,30 ч. и 15,00 – 18,30 ч. (Брюксел)

5 септември 2019 г., 11,00 – 12,30 ч. (заседание на координаторите)
14.

Заседание на координаторите
Координаторите заседаваха при закрити врати. Техните решения са вписани в
приложението към настоящия протокол.

Заседанието беше закрито в 12,25 ч.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/
LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/
LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)
Sabine Verheyen, Rome Franz, Dace Melbārde (1), Julie Ward

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/
Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter
Asim Ademov, Isabella Adinolfi (1), Christine Anderson, Andrea Bocskor, Judith Bunting, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng,
Claire Fox (1), Tomasz Frankowski, Alexis Georgoulis (1), Catherine Griset (1), Hannes Heide, Irena Joveva (1), Petra Kammerevert,
Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić (1), Shaffaq Mohammed, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Domènec Ruiz Devesa (1), Andrey
Slabakov (1), Massimiliano Smeriglio (1), Michaela Šojdrová, Julie Ward, Salima Yenbou, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter
Isabel Benjumea Benjumea, Christian Ehler (1), Loucas Fourlas, Heléne Fritzon, Ibán García Del Blanco (1), Bernard Guetta (1),
Łukasz Kohut, Marcel Kolaja (1), Elżbieta Kruk, Magid Magid (1), Radka Maxová, Martina Michels (1), Iuliu Winkler (1)

209 (7)

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/
Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)
Monika Hohlmeier

Point 10

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1)
4.9.2019
(2)
5.9.2019
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l’invitation du président/
Na poziv predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/
Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia
preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan
Point 8 – RAND Europe: Axelle Devaux, Fay Dunkerley, KEA European Affairs : Clémentine Daubeuf, PPMI: Donatas Pocius
Point 10 – ECA: Mihails Kozlovs, Ezio Guglielmi

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)
Finnish Presidency of the Council of the EU: Li Andersson (Minister), Hanna Kosonen (Minister)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)
Commissioner Tibor Navracsics
DG CNECT: Roberto Viola, Lucia Recalde, Emmanuel Joly, Ambra Sabatelli, Diego Agundez
DG EAC: Frédérique Fimeyer, Joao Delgado, Martin Dawson, Danaé Anastopoulos, Susanne Conze, Jose-Lorenzo Valles, Alessandro
Senesi
Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Druge institucije/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/
Más intézmények/Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Muut
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des
groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/
Gruppernas sekretariat
PPE

Baptiste Thollon

S&D

Hanna Gorna, Effy Tsonos, Anahi Vila, Diana Popova

Renew

Rosario Galofre, Airis Meier

Verts/ALE

Frédérique Chabaud, Olga Pérez

ID

Carl Gustaf Stroehm, Tobias Teuscher

ECR
GUE/NGL

Vasileios Katsardis

NI

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja
kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do
Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire
général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/
Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do
Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/
Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/
Directorate-General/Direction générale/Glavna uprava/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/
Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni
direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat
DG PRES
DG IPOL

Johannes Litzelmann

DG EXPO
DG EPRS
DG COMM
DG PERS
DG INLO
DG TRAD
DG LINC
DG FINS
DG ITEC
DG SAFE
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Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/
Service juridique/Pravna služba/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/
Wydział prawny/Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Tajništvo odbora/Segreteria della commissione/
Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet
Nils Danklefsen, Stéphanie Biasoli, Hannes Kugi, Stefan Manev, Luca Mattiotti, Darren Neville, Ana Maria Nogueira, Markus J.
Prutsch, Malgorzata Szlendak
Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/
Avustaja/Assistenter
Anita Csikar

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/
Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/
Vice-Chair(wo)man/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/
Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/
Varapuheenjohtaja/Vice ordförande
(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot
(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/
Tjänsteman
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5 септември 2019 г.

ЗАСЕДАНИЕ НА КООРДИНАТОРИТЕ
5 септември 2019 г.
РЕШЕНИЯ
1. Точкова система за назначаване на докладчици за доклади и становища........10
2. Съобщения на председателя ........................................................................................10
3. Сезиране...........................................................................................................................10
5. Комитет за STOA — представител на комисията CULT.......................................12
6.
Вътрешна мрежа на комисиите за правата на хората с увреждания —
представител на комисията CULT и заместник .............................................................12
7.
Интегриране на принципа на равнопоставеност между половете —
представител на комисията CULT и заместник .............................................................12
8.
Мрежа за петиции — представител на комисията CULT и заместник ..........13
9.
Дом на европейската история — кандидатури за член в Управителния съвет
13
10.
Форум за управление на интернет, 25 -29 ноември 2019 г., Берлин ................13
11.
Изслушвания на кандидатите за членове на Комисията — актуално
състояние ................................................................................................................................14
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1.

Точкова система за назначаване на докладчици за доклади и становища

Обновена таблица с точки ще бъде включена в записките на координаторите.

2.

Съобщения на председателя

координаторите:


3.

изслушаха председателя, който предложи да бъде изпратено писмо до
Европейската комисия с цел да се поиска допълнителна информация за
членовете на комисията CULT във връзка с „Евронюз“ (рамково
споразумение за партньорство; доклад за одит на изпълнението за 2018 г.;
план за действие за осигуряване на по-добър контрол върху рамковото
споразумение за партньорство за „Евронюз“; подробни статистически данни
за зрителите), и възложиха на председателя да подготви и изпрати такова
писмо за тази цел.

Сезиране
Законодателни сезирания

Незаконодателни сезирания

3.1. Освобождаване от отговорност във връзка с
изпълнението на бюджета за 2018 г.

3.1.1.

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и
Сметната палата: годишни счетоводни отчети на Европейската комисия
за финансовата 2018 г.
COM(2019)0312

3.1.2.

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и
Сметната палата: консолидирани годишни отчети на Европейския съюз
за финансовата 2018 г.
COM(2019)0316
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AD: LM
Водеща комисия:
CONT
Подпомагащи комисии: AFET DEVE INTA BUDG ECON EMPL ENVI ITRE IMCO
TRAN REGI AGRI PECH CULT JURI LIBE AFCO FEMM PETI
Решение:


Координаторите решиха да изготвят становище относно процедурата
по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на
бюджета на Комисията и с бюджета на Центъра за преводи за 2018 г., и
назначиха председателя за докладчик (за 0 точки).



Координаторите решиха да не изготвят становища относно други
сезирания, свързани с освобождаването от отговорност във връзка с
изпълнението на бюджета.

3.2.

Работа по излизането на Обединеното кралство от ЕС

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета,
Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет,
Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка: актуално състояние
на подготовката на извънредните мерки във връзка с оттеглянето на Обединеното
кралство от Европейския съюз
COM(2019)0276 и приложения 1 и 2
AD: DN
Водеща комисия:
AFCO
Подпомагащи комисии: AFET DEVE INTA BUDG ECON EMPL ENVI ITRE IMCO
TRAN REGI AGRI PECH CULT JURI LIBE AFCO FEMM PETI
Решение:


Координаторите решиха да възложат на председателя да представлява
комисията CULT по въпроси, свързани с Брексит, при условие че сред
координаторите бъде постигнато съгласие по позицията на комисията
по конкретни въпроси.
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4.

График на заседанията през 2020 г.

Решение:

Координаторите одобриха предложения график на заседанията на
комисията CULT за 2020 г.

5.

Комитет за STOA — представител на комисията CULT
AD: AMN

Решение:


6.

Координаторите решиха да отложат решението си относно
назначаването на представител на комисията по култура и
образование за комитета за STOA до следващото им заседание.

Вътрешна мрежа на комисиите за правата на хората с увреждания —
представител на комисията CULT и заместник
AD: FP

Решение:


7.

Координаторите се съгласиха с предложението да се отправи искане
към политическите групи да изпратят своите кандидатури за член на
комисията CULT и заместник в мрежата на комисиите за правата на
хората с увреждания до секретариата на комисията CULT (пощенска
кутия на секретариата на комисията CULT) до 20 септември 2019 г.,
петък, 10,00 ч., с цел да се вземе решение на следващото заседание на
координаторите.

Интегриране на принципа на равнопоставеност между половете —
представител на комисията CULT и заместник
AD: MSZ

Решение:


Координаторите се съгласиха с предложението да се отправи искане
към политическите групи да изпратят своите кандидатури за член на
комисията CULT и заместник в мрежата за интегриране на принципа
на равнопоставеност между половете до секретариата на комисията
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CULT (пощенска кутия на секретариата на комисията CULT) до 20
септември 2019 г., петък, 10,00 ч., с цел да се вземе решение на
следващото заседание на координаторите.

8.

Мрежа за петиции — представител на комисията CULT и заместник
AD: DN

Решение:


9.

Координаторите се съгласиха с предложението да се отправи искане
към политическите групи да изпратят своите кандидатури за член на
комисията CULT и заместник в мрежата за петиции до секретариата
на комисията CULT (пощенска кутия на секретариата на комисията
CULT) до 20 септември 2019 г., петък, 10,00 ч., с цел да се вземе решение
на следващото заседание на координаторите.

Дом на европейската история — кандидатури за член в Управителния съвет
AD: MSZ/MJP

Решение:


Координаторите се съгласиха с предложението да се отправи искане
към политическите групи да изпратят своите кандидатури за втори
член на комисията CULT в Управителния съвет до секретариата на
комисията CULT (пощенска кутия на секретариата на комисията
CULT) до 20 септември 2019 г., петък, 10,00 ч., с цел да се вземе решение
по време на следващото заседание на координаторите.



Координаторите решиха да възложат на секретариата на комисията
CULT да определи евентуална дата за посещение на Дома на
европейската история, като в идеалния случай това посещение бъде
съчетано с размяна на мнения относно въпросния Дом на същата дата.

10. Форум за управление на интернет, 25 -29 ноември 2019 г., Берлин
AD: SB
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Решение:


11.

Координаторите постигнаха съгласие да информират съответните си
членове относно процедурата по отношение на състава на делегацията
на ЕП на следващия Форум за управление на интернет от 25 до 29
ноември 2019 г. в Берлин, който ще бъде определен на равнище
Председателски съвет, и да прикани членовете да изразят интереса си
в рамките на своята група.

Изслушвания на кандидатите за членове на Комисията — актуално
състояние
AD: DN

Решение:


Координаторите се съгласиха с процедурата за вземане на решения по
въпроси с искане за писмен отговор за изслушванията на кандидатите
за членове на Комисията с участието на комисията CULT, както беше
предложено от председателя:
-

Изготвяне на чернови на въпроси от председателя до 9 септември
2019 г., край на дейността

-

Краен срок за коментари от страна на координаторите: 10
септември 2019 г., край на дейността

-

Изготвяне на окончателни чернови на въпроси от председателя до
11 септември 2019 г., край на дейността, за одобрение от
координаторите.

12. Командировка в Матера, 28-30 октомври 2019 г. — актуално състояние
AD: LM
Решение:


Координаторите одобриха проекта на програмата и списъка на
участниците в командировката на комисията CULT в Матера,
Италия, от 28 до 30 октомври 2019 г.
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13. Публични изслушвания на комисията CULT през втората половина на 2019 г.
AD: ND/MSZ
Решение:


Координаторите решиха да организират изслушване на тема
„Инициативата „Европейски столици на културата: въздействие,
предизвикателства и перспективи“ по време на заседанието на
комисията CULT през декември 2019 г. и да поканят на това събитие
максимум 5 експерти и Европейската комисия.



Координаторите се съгласиха с предложението да се поиска от
политическите групи да изпратят своите предложения за експертите,
които да бъдат поканени на това изслушване, до секретариата на
комисията CULT (пощенска кутия на секретариата на комисията
CULT) до 20 септември 2019 г., петък, 10,00 ч., с цел да се вземе решение
по време на следващото заседание на координаторите.

14. Публични изслушвания на комисията CULT през първата половина на 2020 г.
AD: ND
Решение:


15.

Координаторите се съгласиха с предложението да се поиска от
политическите групи да изпратят своите предложения за 1-2
изслушвания, които да бъдат организирани през първата половина на
2020 г., до секретариата на комисията CULT (пощенска кутия на
секретариата на комисията CULT) до 26 септември 2019 г., четвъртък,
12,00 ч., с цел да се вземе решение по време на следващото заседание на
координаторите.

Програма за командировките на комисията CULT за 2020 г.
AD: ND

Решение:




Координаторите решиха да организират командировки в двете
европейски столици на културата за 2020 г., а именно Голуей
(Ирландия) и Риека (Хърватия), в съответствие с установената
практика на комисията CULT.
Координаторите се съгласиха с предложението да се поиска от
политическите групи да изпратят своите предложения за 1-2
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допълнителни командировки, които да бъдат организирани през 2020
г., до секретариата на комисията CULT (пощенска кутия на
секретариата на комисията CULT) до 26 септември 2019 г., четвъртък,
12,00 ч., с цел да се вземе решение по време на следващото заседание на
координаторите.

16. Дейности на комисията CULT с националните парламенти през първата
половина на 2020 г.
AD: ND
Решение:


17.

Координаторите решиха да не организират междупарламентарно
заседание на комисии (или друга съвместна дейност с националните
парламенти) през първата половина на 2020 г., а по-скоро през втората
половина на годината, и да вземат решение относно евентуална тема,
след като бъдат определени политическите приоритети на комисията
CULT.

Безпрепятствена и ефективна работа на комисията
AD: DN

Решение:


18.

Координаторите постигнаха съгласие да приемат проекта за харта за
качество на комисията CULT, предложен от председателя, включващ
пояснение, че политическите групи получават същата информация
като докладчиците и докладчиците в сянка (точка „Доклади и
становища“) и че всяка политическа група ще назначи член, който да
поеме отговорността за активното участие на групата в прояви на
комисията, като например изслушвания, семинари и изследователски
презентации (точка „Изслушвания, семинари и изследователски
трудове“).

Резолюции, петиции, разни доклади и съобщения

Решение:


Координаторите приеха за сведение следните резолюции, петиции и
разни доклади и съобщения, получени за сведение, и решиха да не
предприемат действия на този етап.
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Резолюции
Приложение:
1.

B8-0263/2019 Предложение за резолюция съгласно член 133 от Правилника за
дейността на Европейския парламент относно защитата на пазарите за антикварни
стоки

Петиции
Приложение:
1.

Писмо D(2019)14679_PETI до CULT_3 Петиции за информация (1106/2018,
1143/2018, 1186/2018)
1.1

Петиция № 1106/2018, внесена от Александер Едберг Торен, с шведско
гражданство, относно въвеждането на интегриран процес на регистрация и
идентификационен документ за студентите по „Еразъм“ в Европа

1.2. Петиция № 1143/2018, внесена от S.V.C., с испанско гражданство, от името
на „Associacion Victimes Franquisme“, относно безнаказаността за
престъпленията, извършени по време на диктатурата на Франко в Испания
1.3. Петиция № 1186/2018, внесена от Катаржина Кела, с полско гражданство,
относно системни решения за заведения за терапевтични и образователни
грижи за деца и младежи с нарушени социални умения в Полша

Разни доклади и съобщения
Приложение:
1.

Letter D(2019)26690_CULT to Council_Presidency_Creative Europe Programme_cuts
in the 2020 Budget

2.

Letter D(2019)16256_Kammerevert to Petkova_political interference in the programme
of Plovdiv2019_registered

3.

Letter A(2019)05404 Petkova to CULT_Reply to letter 2019-16256_political
interference in the programme of Plovdiv2019

4.

Letter A(2019)04543_European Schools to EP_ Report 2018

5.

Letter A(2019)06318_Commission EAC to CULT_European Heritage Label_selection
2019
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6.

Letter A(2019)03154_Commission to EP_Non-binding criteria Articles 290 and 291 of
TFEU

7.

Letter A(2019)05138_Council to EP_Non-binding criteria Articles 290 and 291 of TFEU

8.

Letter A(2019)03257_EESC to EP_Opinion_Listening to the citizens for sustainable
future (Sibiu and beyond)

9.

COM(2019)0218 и приложения от 1 до 5 Съобщение
на
Комисията
до
Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и
социален комитет и Комитета на регионите: „Европа през май 2019 г.: подготовка
за по-обединен, по-силен и по-демократичен Съюз в един все по-несигурен свят —
приносът на Европейската комисия за неформалната среща на лидерите на ЕС-27 в
Сибиу (Румъния) на 9 май 2019 г.“

10.

COM(2019)0295 Съобщение на Комисията до Европейския парламент,
Европейския съвет и Съвета: „Пътна карта за постигане на споразумение относно
дългосрочния бюджет на Съюза за 2021—2027 г.: принос на Европейската комисия
за заседанието на Европейския съвет на 20—21 юни 2019 г.“

11.

COM(2019)0299 Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета и
Сметната палата: „Годишен доклад за управлението и изпълнението на бюджета на
ЕС за 2018 г.“

12.

COM(2019)0305 Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета:
„Дългосрочна прогноза за бъдещите входящи и изходящи потоци на бюджета на
ЕС (2020—2024 г.)“

13.

COM(2019)0333 и приложение
Доклад на Комисията: „Годишен доклад за
2018 година относно прилагането на принципите на субсидиарност и на
пропорционалност и относно отношенията с националните парламенти“

14.

COM(2019)0319 Доклад на Комисията: „Мониторинг върху прилагането на
правото на Европейския съюз (Годишен доклад за 2018 г.)“
с работни документи на службите на Комисията, част I — III,SWD(2019)0285,
SWD(2019)0286, SWD(2019)0287

15.

COM(2019)0334 Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета
относно последващите действия, свързани с освобождаването от отговорност във
връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (Обобщение)

16.

COM(2019)0350 Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета и
Сметната палата: „Годишен доклад до органа по освобождаване от отговорност
относно проведени вътрешни одити през 2018 г.“; съвместно с работен документ
на службите на Комисията: „Вътрешни одитни ангажименти, финализирани от
Службата за вътрешен одит през 2018 г.“ SWD(2019) 300

17.

COM(2019)0400 Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020
година - общо въведение - общ разчет за приходната част на бюджета - приходна и
разходна част на бюджета по раздели
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18.

Становище на националните парламенти относно COM(2018)0800
„Работна
програма на Комисията за 2019 г.: изпълнение на нашите обещания и подготовка
за бъдещето“

19.

Letter A(2019)05147_Commission SAE to EP_Conclusions on MMF

20.

Letter A(2019)05939_CoA to EP_Closure of the EU_consolidated annual accounts 2018

21.

Letter A(2019)05238_Commission to EP_Annual accounts 2018-Commission

22.

Letter A(2019)05395_EACEA to EP_Annual accounts 2018 EACEA

23.

Letter A(2019)05346_EACEA to EP_Annual accounts 2018 EACEA_representation
letter

24.

Letter A(2019)05034_Frontex to EP_Annual accounts 2018_European Institute for
Gender Equality

25.

Letter A(2019)03338_EIB to CULT_EFSI Steering Board Minutes January 2019

26.

Letter A(2019)05968_EIB to CULT_EFSI Steering Board Minutes April 2019

27.

Letter A(2019)03448_EIB to CULT_EFSI Committee Decisions April 2019

28.

Letter A(2019)04258_EIB to CULT_EFSI Committee Decisions May 2019

29.

Letter A(2019)04973_EIB to CULT_EFSI Committee Decisions June 2019

30.

Letter A(2019)05966_EIB to CULT_EFSI Committee Decisions July 2019

31.

SWD(2019)0288 — Работен документ на службите на Комисията относно
констатациите от прегледа на правилата за политиката за справедливо ползване на
роуминг и дерогацията във връзка с устойчивостта, предвидена в регламент за
изпълнение (ЕС) 2016/2286 на Комисията от 15 декември 2016 г.

32.

SWD(2019)0206 - Части 1-6 - Работен документ на службите на Комисията: Индекс
за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за
2019 г.

33.

SWD(2019)0150 с поправка - Работен документ на службите на Комисията:
„Образование в извънредни ситуации във финансирани от ЕС операции за
хуманитарна помощ“

34.

SWD(2019)0156 Работен документ на службите на Комисията: Равносметка на
програмата на Комисията за по-добро регулиране, придружаваща документа:
Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския
икономически и социален комитет и Комитета на регионите: „По-добро
регулиране: преглед и запазване на ангажимента ни“ (COM(2019)0178)
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19.

Разни въпроси

Координаторите:





изслушаха искането на г-жа Михаела Шойдрова (PPE) да посвети
специална точка от дневния ред на заседанието на комисията CULT
на 24 септември 2019 г. на предстоящия Европейски ден на езиците (26
септември) и по този повод да покани г-жа Олга Ломова (китаист,
Карлов университет, Прага), имайки предвид нейното присъствие в
Брюксел на този ден;
решава да изпълни това искане по изключение, при условие че не
представлява прецедент и че в резултат на тази покана не възникват
никакви финансови задължения за комисията CULT;
решава да обмисли организирането на по-голямо събитие, като
например изслушване, по повод Европейския ден на езиците през
2020 г.
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