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NOTULEN
Vergadering van 4 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur,
en 5 september 2019, 9.00 - 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op woensdag 4 september 2019 om 9.03 uur geopend onder
voorzitterschap van Sabine Verheyen (voorzitter).

4 september 2019, 9.00 - 12.30 uur
1.

Aanneming van de agenda
Besluit:

2.

Goedkeuring van notulen van vergaderingen
 10 juli 2019
Besluit:

3.

De ontwerpagenda wordt aangenomen.

PV – PE639.753v01-00

De notulen worden goedgekeurd.

Mededelingen van de voorzitter

*** Elektronische stemming ***
4.

Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle
afdelingen
CULT/9/00554
2019/2028(BUD)
Rapporteur voor advies:
Petra Kammerevert (S&D)
Bevoegd:
BUDG – Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial
(S&D)
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PA – PE639.789v01-00
AB – PE640.620v01-00
DT – PE639.763v02-00

PE641.136v01-00
In verscheidenheid verenigd

NL

CULT hecht haar goedkeuring aan 40 begrotingsamendementen op de EU-begroting
voor 2020.
*** Einde elektronische stemming ***
5.

Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle
afdelingen
CULT/9/00554
2019/2028(BUD)
Rapporteur voor advies:
Petra Kammerevert (S&D)

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

Bevoegd:
BUDG – Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial
(S&D)
Besluit:

DT – PE639.763v02-00

Behandeling ontwerpadvies

Sprekers: Petra Kammerevert, Michaela Šojdrová, Laurence Farreng, Dace Melbārde,
Niklas Nienaß, Christine Anderson, Niyazi Kizilyürek, Domènec Ruiz Devesa,
Frédéric Fimeyer (Commissie), Lucia Recalde (Commissie).
6.

Presentatie van de prioriteiten van het Finse voorzitterschap door Li Andersson,
minister van Onderwijs, en Hanna Kosonen, minister van Wetenschap en
Cultuur
Sprekers: Li Andersson (minister, Fins voorzitterschap van de Raad van de EU),
Hanna Kosonen (minister, Fins voorzitterschap van de Raad van de EU), Sabine
Verheyen, Michaela Šojdrová, Petra Kammerevert, Laurence Farreng, Romeo Franz,
Christine Anderson, Dace Melbārde, Niyazi Kizilyürek, Domènec Ruiz Devesa, Milan
Zver, Shaffaq Mohammed, Tomasz Frankowski, Judith Bunting, Massimiliano
Smeriglio, GIbán García Del Blanco, Peter Pollák, Julie Ward, Marcel Kolaja, Isabel
Benjumea Benjumea.

7.

Gedachtewisseling met Roberto Viola, directeur-generaal, DG CNECT, Europese
Commissie
Sprekers: Roberto Viola (Commissie), Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Petra
Kammerevert, Laurence Farreng, Dace Melbārde, Niklas Nienaß, Domènec Ruiz
Devesa, Marcel Kolaja, Judith Bunting.

De vergadering wordt om 12.40 uur geschorst en om 15.10 uur hervat onder voorzitterschap
van Sabine Verheyen (voorzitter).

4 september 2019, 15.00 - 18.30 uur
8.

Presentatie van de studie “Education and youth in the European Union - current
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challenges and future prospects” door RAND Europe en van de studie “Culture
and creative sectors in the European Union - key future developments, challenges
and opportunities” door KEA European Affairs en PPMI
Sprekers: Sabine Verheyen, Johannes Litzelmann (beleidsondersteunende afdeling B),
Axelle Devaux (RAND Europe), Fay Dunkerley (RAND Europe), Petra Kammerevert,
Milan Zver, Niklas Nienaß, Claire Fox, Christine Anderson, Julie Ward, Clémentine
Daubeuf (KEA European Affairs), Donatas Pocius (PPMI), Laurence Farreng,
Domènec Ruiz Devesa, Tomasz Frankowski, Judith Bunting.
9.

Gestructureerde dialoog met commissaris Navracsics
Sprekers: Sabine Verheyen, Tibor Navracsics (Commissie), Petra Kammerevert,
Laurence Farreng, Dace Melbārde, Christine Anderson, Christian Ehler, Andrea
Bocskor, Niklas Nienaß, Tomasz Frankowski, Julie Ward, Alexis Georgoulis.

De vergadering wordt om 18.25 uur gesloten.

5 september 2019, 9.00 - 11.00 uur
De vergadering wordt om 9.06 uur geopend onder voorzitterschap van Sabine Verheyen
(voorzitter).
10.

Presentatie van de snelle evaluatie “Hoe de Commissie de EU-steun aan
Euronews monitort” door de Europese Rekenkamer (met de Commissie
begrotingscontrole)
Sprekers: Mihails Kozlovs (ERK), Michaela Šojdrová, Monika Hohlmeier, Petra
Kammerevert, Laurence Farreng, Salima Yenbou, Christina Anderson, Niyazi
Kizilyürek, Sabine Verheyen, Loucas Fourlas, Niklas Nienaß, Giuseppe Abbamonte
(Commissie).

11.

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening
(EU) nr. 1295/2013 van het Europees Parlement en de Raad door aanvullende
kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren vast te stellen
CULT/9/00743
2019/2758(DEA)
C(2019)03624
Bevoegd:
CULT
Presentatie van de gedelegeerde handeling over het programma Creatief Europa door
de Commissie
Sprekers: Joao Delgado (Commissie), Martin Dawson (Commissie), Tomasz
Frankowski, Sabine Verheyen, Judith Bunting.

12.

Rondvraag

13.

Volgende vergaderingen
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23 september 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)
24 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

5 september 2019, 11.00 - 12.30 uur (coördinatorenvergadering)
14.

Coördinatorenvergadering
De coördinatoren vergaderen met gesloten deuren. De besluiten worden opgenomen in
de bijlage bij deze notulen.

De vergadering wordt om 12.25 uur gesloten.
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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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1.

Puntensysteem voor de benoeming van rapporteurs voor verslagen en adviezen

De bijgewerkte puntentabel wordt opgenomen in de eerstvolgende stukken van de
coördinatoren.

2.

Mededelingen van de voorzitter

De coördinatoren:


3.

horen de voorzitter die voorstelt om een brief naar de Europese Commissie te
sturen met een verzoek om extra informatie, ten behoeve van de leden van CULT,
over Euronews (kader-partnerschapsovereenkomst, verslag over de
prestatiecontrole 2018, actieplan voor betere monitoring van de kaderpartnerschapsovereenkomst met Euronews, gedetailleerde kijkcijfers), en die de
voorzitter verzoeken om een dergelijke brief op te stellen en te versturen.

Verwijzingen
Wetgeving

Niet-wetgeving

3.1. Kwijting voor de uitvoering
van de begroting 2018

3.1.1.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en de
Rekenkamer: Jaarrekening van de Europese Commissie voor het
begrotingsjaar 2018
COM(2019)0312

3.1.2.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en de
Rekenkamer: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het
begrotingsjaar 2018
COM(2019)0316
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AD: LM
Bevoegde commissie:
CONT
Commissies voor advies: AFET DEVE INTA BUDG ECON EMPL ENVI ITRE IMCO
TRAN REGI AGRI PECH CULT JURI LIBE AFCO FEMM PETI
Besluit:


De coördinatoren besluiten tot opstelling van een advies inzake de
procedure voor de verlening van kwijting aan de Commissie voor de
uitvoering van de begroting voor 2018 en de procedure voor de verlening
van kwijting aan het Vertaalbureau voor de uitvoering van de begroting
voor 2018 en benoemen de voorzitter tot rapporteur voor advies (voor 0
punten).



De coördinatoren besluiten geen advies op te stellen over andere kwijtinggerelateerde documenten.

3.2.

Lopende werkzaamheden met betrekking tot de brexit

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad,
de Europese Centrale Bank, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van
de Regio's en de Europese Investeringsbank: Stand van zaken met betrekking tot de
voorbereidingen voor noodmaatregelen voor de terugtrekking van het Verenigd
Koninkrijk uit de Europese Unie
COM(2019)0276 en bijlagen 1 en 2
AD: DN
Bevoegde commissie:
AFCO
Commissies voor advies: AFET DEVE INTA BUDG ECON EMPL ENVI ITRE IMCO
TRAN REGI AGRI PECH CULT JURI LIBE AFCO FEMM PETI
Besluit:


De coördinatoren besluiten de voorzitter toestemming te verlenen om de
Commissie CULT te vertegenwoordigen in zaken die betrekking hebben op
de brexit, onder de voorwaarde dat de coördinatoren het eens zijn over het
standpunt dat de commissie in bepaalde kwesties moet innemen.
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4.

Vergaderrooster 2020

Besluit:


5.

De coördinatoren keuren het voorgestelde vergaderrooster van CULT voor
2020 goed.

STOA-panel - vertegenwoordiger van CULT
AD: AMN

Besluit:


6.

De coördinatoren besluiten om hun beslissing over de benoeming van een
vertegenwoordiger van CULT in het STOA-panel uit te stellen tot de
volgende vergadering.

Commissieoverschrijdend CRPD-netwerk - vertegenwoordiger van CULT en
plaatsvervanger
AD: FP

Besluit:


7.

De coördinatoren stemmen in met het voorstel om de fracties te vragen om
uiterlijk op vrijdag 20 september 2019 om 10.00 uur de namen van de
personen die zij voordragen als vertegenwoordiger van CULT in het CRPDnetwerk + een plaatsvervanger door te geven aan het secretariaat van CULT
(via de mailbox van het secretariaat van CULT), zodat hierover tijdens de
volgende coördinatorenvergadering een besluit kan worden genomen.

Netwerk voor gendermainstreaming - vertegenwoordiger van CULT en
plaatsvervanger
AD: MSZ

Besluit:


De coördinatoren stemmen in met het voorstel om de fracties te vragen om
uiterlijk op vrijdag 20 september 2019 om 10.00 uur de namen van de
personen die zij voordragen als vertegenwoordiger van CULT in het
netwerk voor gendermainstreaming + een plaatsvervanger door te geven
aan het secretariaat van CULT (via de mailbox van het secretariaat van
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CULT), zodat hierover tijdens de volgende coördinatorenvergadering een
besluit kan worden genomen.

8.

Verzoekschriftennetwerk - vertegenwoordiger van CULT en plaatsvervanger
AD: DN

Besluit:


9.

De coördinatoren stemmen in met het voorstel om de fracties te vragen om
uiterlijk op vrijdag 20 september 2019 om 10.00 uur de namen van de
personen die zij voordragen als vertegenwoordiger van CULT in het
verzoekschriftennetwerk + een plaatsvervanger door te geven aan het
secretariaat van CULT (via de mailbox van het secretariaat van CULT),
zodat hierover tijdens de volgende coördinatorenvergadering een besluit
kan worden genomen.

Huis van de Europese geschiedenis - Benoeming lid van de raad van bestuur
AD: MSZ/MJP

Besluit:


De coördinatoren stemmen in met het voorstel om de fracties te vragen om
uiterlijk op vrijdag 20 september 2019 om 10.00 uur de namen van de
personen die zij voordragen als tweede lid van CULT in de raad van bestuur
van het Huis van de Europese geschiedenis door te geven aan het
secretariaat van CULT (via de mailbox van het secretariaat van CULT),
zodat hierover tijdens de volgende coördinatorenvergadering een besluit
kan worden genomen.



De coördinatoren besluiten om het secretariaat van CULT te vragen om een
datum vast te stellen voor een bezoek van CULT aan het Huis van de
Europese geschiedenis, en bij voorkeur op dezelfde dag een
gedachtewisseling over het Huis van de Europese geschiedenis te
organiseren.

10. Internet Governance Forum (IGF), 25-29 november 2019, Berlijn
AD: SB
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Besluit:


11.

De coördinatoren besluiten om hun respectieve leden te informeren over de
procedure voor de samenstelling van de delegatie van het Parlement die het
volgende Internet Governance Forum zal bijwonen (dat van 25 t/m 29
november 2019 in Berlijn plaatsvindt), waarover op het niveau van de
Conferentie van voorzitters een besluit zal worden genomen, en om de leden
uit te nodigen om hun eventuele belangstelling hiervoor binnen de eigen
fractie kenbaar te maken.

Hoorzittingen met kandidaat-commissarissen - stand van zaken
AD: DN

Besluit:


De coördinatoren stemmen in met de procedure die door de voorzitter werd
voorgesteld voor het opstellen van schriftelijke vragen voor de hoorzittingen
met kandidaat-commissarissen waarbij de Commissie CULT betrokken is:
-

Uiterste termijn voor het opstellen van ontwerpvragen door de
voorzitter: 9 september 2019 aan het einde van de werkdag

-

Uiterste termijn voor het indienen van opmerkingen door de
coördinatoren: 11 september 2019 aan het einde van de werkdag

-

Uiterste termijn voor het opstellen van definitieve ontwerpvragen door
de voorzitter (ter goedkeuring voor te leggen aan de coördinatoren): 11
september 2019 aan het einde van de werkdag.

12. Werkbezoek aan Matera, 28-30 oktober 2019 - stand van zaken
AD: LM
Besluit:


De coördinatoren hechten hun goedkeuring aan het ontwerpprogramma en
de lijst van deelnemers aan het werkbezoek van CULT aan Matera (Italië),
dat volgens planning zal plaatsvinden van 28 t/m 30 oktober 2019.
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13. Openbare hoorzittingen van CULT in de tweede helft van 2019
AD: ND/MSZ
Besluit:


De coördinatoren besluiten om tijdens de vergadering van CULT in
december 2109 een hoorzitting te organiseren met als thema “Culturele
hoofdsteden van Europa: resultaten, uitdagingen en perspectieven”, en
daarvoor de Europese Commissie en maximaal vijf deskundigen uit te
nodigen.



De coördinatoren stemmen in met het voorstel om de fracties te vragen om
uiterlijk op vrijdag 20 september 2019 om 10.00 uur de namen van de
deskundigen die zij voor deze hoorzitting zouden willen uitnodigen door te
geven aan het secretariaat van CULT (via de mailbox van het secretariaat
van CULT), zodat hierover tijdens de volgende coördinatorenvergadering
een besluit kan worden genomen.

14. Openbare hoorzittingen van CULT in de eerste helft van 2020
AD: ND
Besluit:


15.

De coördinatoren stemmen in met het voorstel om de fracties te vragen om
uiterlijk op 26 september 2019 om 12.00 uur voorstellen voor 1-2
hoorzittingen tijdens het eerste semester van 2020 door te geven aan het
secretariaat van CULT (via de mailbox van het secretariaat van CULT),
zodat hierover tijdens de volgende coördinatorenvergadering een besluit
kan worden genomen.

Programma van werkbezoeken van de Commissie CULT in 2020
AD: ND

Besluit:




De coördinatoren besluiten dat er werkbezoeken zullen worden
georganiseerd naar de twee steden die in 2020 culturele hoofdstad van
Europa zijn, te weten Galway (Ierland) en Rijeka (Kroatië), daarmee
aansluitend bij de vaste praktijk binnen CULT.
De coördinatoren stemmen in met het voorstel om de fracties te vragen om
eventuele voorstellen voor 1-2 bijkomende werkbezoeken in 2020 uiterlijk
op 26 september 2019 om 12.00 uur door te geven aan het secretariaat van
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CULT (via de mailbox van het secretariaat van CULT), zodat hierover
tijdens de volgende coördinatorenvergadering een besluit kan worden
genomen.

16. Interparlementaire werkzaamheden met nationale parlementen in de eerste helft
van 2020
AD: ND
Besluit:


De coördinatoren besluiten om in de eerste helft van 2020 geen
interparlementaire commissievergadering te organiseren, maar dit in de
tweede helft van het jaar te doen, en om pas over het thema te besluiten als
de politieke prioriteiten van CULT zijn bepaald.
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17.

Werkzaamheden van de commissie: efficiëntie en doeltreffendheid
AD: DN

Besluit:


18.

De coördinatoren hechten hun goedkeuring aan het door de voorzitter
voorgestelde ontwerpkwaliteitshandvest van CULT, met de aantekening dat
de fracties dezelfde informatie moeten krijgen als de rapporteurs en
schaduwrapporteurs (het punt “verslagen en adviezen”) en dat elke fractie
een lid moet aanwijzen dat verantwoordelijk wordt voor de actieve
deelname van de fractie aan activiteiten van de commissie, zoals
hoorzittingen, workshops en presentaties van studies (het punt
“hoorzittingen, workshops en onderzoeksdocumenten”).

Resoluties, verzoekschriften, diverse verslagen en mededelingen

Besluit:


De coördinatoren nemen kennis van de volgende resoluties,
verzoekschriften en diverse verslagen en mededelingen (die ter informatie
aan CULT zijn toegezonden), en besluiten in dit stadium geen actie te
ondernemen.

Resoluties
In bijlage:
1.

B8-0263/2019 Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 133 van het
Reglement over de bescherming van antiekmarkten

Verzoekschriften
In bijlage:
1.

Brief D (2019)14679_PETI aan CULT_3 verzoekschriften ter informatie (1106/2018,
1143/2018, 1186/2018)
1.1

Verzoekschrift nr. 1106/2018, ingediend door Alexander Edberg Thorén
(Zweedse nationaliteit), inzake een geïntegreerde inschrijvingsprocedure en een
identificatiedocument voor Erasmus-studenten in Europa
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1.2. Verzoekschrift nr. 1143/2018, ingediend door S.V.C. (Spaanse nationaliteit),
namens “Asociación Víctimas del Franquismo”, over de straffeloosheid voor
tijdens de Franco-dictatuur in Spanje begane misdaden
1.3. Verzoekschrift nr. 1186/2018, ingediend door Katarzyna Krella (Poolse
nationaliteit), over systemische oplossingen voor therapeutische en educatieve
zorginstellingen voor kinderen en jongeren met sociale beperkingen in Polen

Diverse verslagen en mededelingen
In bijlage:
1.

Brief D(2019)26690_CULT aan Voorzitterschap_Raad_Programma
Europa_bezuinigingen op de begroting 2020

2.

Brief D(2019)16256_Kammerevert aan Petkova_politieke inmenging in het programma
van Plovdiv 2019_geregistreerd

3.

Brief A(2019)05404 Petkova aan CULT_Antwoord op brief 2019-16256_politieke
inmenging in het programma van Plovdiv 2019

4.

Brief A(2019)04543_Europese scholen aan EP_ Verslag 2018

5.

Brief A(2019)06318_Commissie DG EAC aan CULT_Europees erfgoedlabel_selectie
2019

6.

Brief A(2019)03154_Commissie aan EP_Niet-bindende criteria artikelen 290 en 291 van
het VWEU

7.

Brief A(2019)05138_Raad aan EP_Niet-bindende criteria artikelen 290 en 291 van het
VWEU

8.

Brief A(2019)03257_EESC aan EP_Advies_Luisteren naar de Europese burgers voor een
duurzame toekomst (Sibiu en verder)

9.

COM(2019)0218 en bijlagen 1 t/m 5 Mededeling van de Commissie aan het Europees
Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en
het Comité van de Regio's: Europa in mei 2019: voorbereidingen voor een meer
verenigde, sterkere en democratischere Unie in een steeds onzekerder wereld - Bijdrage
van de Europese Commissie aan de informele bijeenkomst van de leiders van de EU27 in
Sibiu (Roemenië) op 9 mei 2019

10.

COM(2019)0295 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de
Europese Raad en de Raad: Stappenplan voor een akkoord over de langetermijnbegroting
van de Unie voor 2021-2027: De bijdrage van de Europese Commissie voor de Europese
Raad van 20-21 juni 2019

11.

COM(2019)0299 Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en de
Rekenkamer: Jaarlijks beheers- en prestatieverslag over de EU-begroting 2018
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12.

COM(2019)0305 Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad:
Langetermijnraming van toekomstige in- en uitstromen op de EU-begroting (2020-2024)

13.

COM(2019)0333 en bijlage
Verslag van de Commissie: Jaarverslag 2018 over de
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid en over de betrekkingen
met de nationale parlementen

14.

COM(2019)0319 Verslag van de Commissie: Controle op de toepassing van het EU-recht
- Jaarverslag 2018
en werkdocumenten van de diensten van de Commissie I-III SWD(2019)0285 ,
SWD(2019)0286 , SWD(2019)0287

15.

COM(2019)0334 Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over
de follow-up van de kwijting voor het begrotingsjaar 2017 (samenvatting)

16.

COM(2019)0350 Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en de
Rekenkamer: Jaarverslag aan de kwijtingsautoriteit over de in 2018 uitgevoerde interne
controles; met werkdocument van de diensten van de Commissie: “Internal audit
engagements finalised by the Internal Audit Service in 2018” SWD(2019) 300

17.

COM(2019)0400 Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het
begrotingsjaar 2020 - Algemene inleiding - Algemene staat van ontvangsten - Staat van
ontvangsten en uitgaven per afdeling

18.

Adviezen van nationale parlementen inzake COM(2018)0800
Werkprogramma
van de Commissie voor 2019: Beloften nakomen en de toekomst voorbereiden

19.

Brief A(2019)05147_Commissie SAE aan EP_Conclusies over MMF

20.

Brief A(2019)05939_ERK aan EP_Afsluiting van de geconsolideerde jaarrekening van
de EU 2018

21.

Brief A(2019)05238_Commissie aan EP_Jaarrekening 2018-Commissie

22.

Brief A(2019)05395_EACEA aan EP_Jaarrekening 2018 EACEA

23.

Brief A(2019)05346_EACEA aan EP_Jaarrekening 2018 EACEA_begeleidende brief

24.

Brief A(2019)05034_Frontex aan EP_Jaarrekening 2018_Europees Instituut voor
gendergelijkheid

25.

Brief A(2019)03338_EIB aan CULT_EFSI-bestuursnotulen januari 2019

26.

Brief A(2019)05968_EIB aan CULT_EFSI-bestuursnotulen april 2019

27.

Brief A(2019)03448_EIB aan CULT_besluiten investeringscomité EFSI april 2019

28.

Brief A(2019)04258_EIB aan CULT_besluiten investeringscomité EFSI mei 2019

29.

Brief A(2019)04973_EIB aan CULT_besluiten investeringscomité EFSI juni 2019

30.

Brief A(2019)05966_EIB aan CULT_besluiten investeringscomité EFSI juli 2019
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31.

SWD(2019)0288 - Werkdocument van de diensten van de Commissie over de
bevindingen van de evaluatie van de voorschriften betreffende de toepassing van het
beleid inzake redelijk gebruik van roamingdiensten en de afwijking in verband met de
houdbaarheid, zoals neergelegd in Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2286 van de
Commissie van 15 December 2016

32.

SWD(2019)0206 - Delen 1-6 - Werkdocument van de diensten van de Commissie:
“Digital Economy and Society Index (DESI) 2019”

33.

SWD(2019)0150 met corrigendum Werkdocument van de diensten van de Commissie:
“Education in Emergencies in EU-funded Humanitarian Aid Operations”

34.

SWD(2019)0156 Werkdocument van de diensten van de Commissie: “Taking Stock of
the Commission's Better Regulation Agenda” - begeleidend document bij de mededeling
van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Betere regelgeving inventarisatie en
verdere inzet (COM(2019)0178)

19.

Rondvraag

De coördinatoren:





horen mw. Michaela Šojdrová (PPE), die vraagt of er op de agenda van de
vergadering van CULT op 24 september een agendapunt kan worden
opgenomen over de Europese Dag van de Talen (26 september), en die
vraagt of mw. Olga Lomová (sinoloog aan de Karelsuniversiteit Praag) voor
deze vergadering uitgenodigd kan worden, omdat zij dan in Brussel is;
besluiten dit verzoek bij wijze van uitzondering in te willigen, daarbij
opmerkend dat dit geen precedent vormt en dat er voor de Commissie
CULT geen kosten aan de uitnodiging verbonden mogen zijn;
besluiten om na te denken over de organisatie van een omvattender
activiteit, zoals een hoorzitting, ter gelegenheid van de Europese Dag van de
Talen 2020.
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