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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по култура и образование

CULT_PV(2009)1110_1

ПРОТОКОЛ
от заседанието от 10 ноември 2009 г., 09,00 – 12,30 ч. и 15,00 – 18,30 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 10 ноември 2009 г., вторник, в 10,05 ч., под 
председателството на Doris Pack (председател).

1. Заседание на координаторите

Координаторите заседаваха (при закрити врата) от 09,05 до 10,00 ч. Техните 
решения са записани под точка 9 от настоящия протокол.

2. Приемане на дневния ред

Проектът на дневен ред беше приет във вида, отразен в настоящия протокол.

3. Одобрение на протоколите на заседанията от:

 5–6 октомври 2009 г. PV – PE428.315v01-00

Протоколът беше одобрен.

4. Съобщения на председателя

Председателят съобщи, че:

a)    координаторите са заседавали при закрити врата по-рано сутринта. Техните 
решения ще бъдат изпратени на членовете по електронната поща възможно най-
скоро. В края на следобедното заседание от членовете ще се изиска да одобрят 
тези решения.
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б)    под ръководството на изследователските служби на ЕП е изготвено 
проучване на тема „Събиране на обществата и културно многообразие в 
музикалния сектор“. То ще бъде представено на заседание на комисията по 
правни въпроси (която отговаря за авторските права) в 15,00 ч., сряда, 2 
декември.

5. Размяна на мнения с номинирания за член на Комисията Šefčovič

Членът на Комисията Sefcovic представи ретроспективно резюме на работата на 
своята генерална дирекция през последните пет години. В рамките на своите
забележки той отбеляза, че програмите, ръководени от ГД „Образование и 
култура“, възлизат на повече от 1 % от общия бюджет на Комисията; и че те 
имат една обща цел – развитието на човешкия капитал – основна цел на 
Лисабонската стратегия. Главната промяна, въведена с Договора от Лисабон, ще 
бъде установяването на ограничени пълномощия на Общността в областта на 
спорта. След това членът на Комисията отговори на въпроси на членовете.

Оратори: Maria Badia i Cutchet, Malika Benarab-Attou, Piotr Borys, Santiago Fisas 
Ayxela, Mary Honeyball, Timothy Kirkhope, Marek Henryk Migalski, Katarína 
Neveďalová, Doris Pack, Marco Scurria, Monika Smolková, Hannu Takkula, László 
Tőkés, Helga Trüpel, Iva Zanicchi и Maroš Šefčovič (номиниран за член на 
Комисията).

6. Наградата LUX за 2009 г.: Размяна на мнения

Комисията изслуша кратки презентации от всеки от петте професионалисти в 
областта на аудиовизията. Освен значението на наградата LUX за европейската 
кино индустрия, ораторите повдигнаха въпроса за евентуални квоти за 
екранизиране на европейски филми.

Оратори: Maria Badia i Cutchet, Lothar Bisky, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, 
Mary Honeyball, Doris Pack, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Камен Калев (режисьор 
на „Източни пиеси“), Hans-Christian Schmid (режисьор на „Sturm“), Fatih Akin 
(режисьор на „Auf der anderen Seite“), Hanna Schygulla (актриса, „Auf der anderen 
Seite“) и Christian Lüffe (Гьоте институт, отдел по аудиовизия).

Заседанието беше закрито в 12,30 ч.

Заседанието беше открито на 10 ноември 2009 г., вторник, в 15,05 ч., под 
председателството на Doris Pack (председател).

7. Публично изслушване на тема „Доброволчество“

Оратори: Catherine Bearder, Silvia Costa, Knut Fleckenstein, Marian Harkin, Seán 
Kelly, Emma Mcclarkin, Catherine Soullie, Hannu Takkula, Róża Thun Und 
Hohenstein, László Tőkés, Helga Trüpel, Marie-Christine Vergiat, Paolo Giuseppe Di 
Caro (генерален директор на Националната агенция за младежта, Италия), Renzo 
Razzano (президент на Spes – Associazione „Promozione e Solidarietà“ –
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регионален център за подпомагане на доброволците в Рим, Италия), Pieter 
Willems (председател на отдел „Водачи“ (Adult Resources) – Световна 
организация на скаутското движение, Белгия), Markus Held (директор на 
Европейския доброволчески център, Белгия), Henrik Selin (представител на 
шведското председателство на Съвета) и Pierre Mairesse (Европейска комисия).

8. Европейска година на доброволчеството (2011 г.)

CULT/7/00317
* 2009/0072(CNS) COM(2009)0254 – C7-0054/2009

Докладчик: Marco Scurria (PPE) PR – PE430.366v01-00
Водеща: CULT –
Подпомагащи: BUDG – Barbara Matera (PPE)

EMPL – Marian Harkin (ALDE)
REGI – Karima Delli (Verts/ALE) PA – PE430.326v01-00
LIBE – Решение: без становище

 Разглеждане на проектодоклада
 Краен срок за внасяне на изменения: 12 ноември 2009 г., 12,00 ч.

Докладчикът представи своя проектодоклад и отговори на въпроси, повдигнати 
от членовете.

Оратори: Silvia Costa, Karima Delli, Knut Fleckenstein, Marian Harkin, Seán Kelly, 
Doris Pack, Georgios Papanikolaou, Marco Scurria, Róża Thun Und Hohenstein, 
Marie-Christine Vergiat и Pierre Mairesse (Европейска комисия).

Докладчикът представи своя проектодоклад и отговори на въпроси, повдигнати 
от членовете.

Morten Løkkegaard (четвърти заместник-председател) пое председателството в 17,45 ч.

9. Одобрение на решенията на координаторите

Решенията на координаторите бяха одобрени, както следва:
1. Съобщения на председателя
Нямаше съобщения.

2. Отнасяния (saisines)
A. Отпратки
Незаконодателни доклади
1) Доклад на Комисията до Европейския парламент относно 
функционирането на системата на Европейските училища през 2008 г. 
COM(2009) 598 окончателен
Решение: Координаторите решиха да не изготвят доклад, а да изпратят за 
сведение този редовен годишен доклад на г-жа Honeyball (постоянен докладчик 
относно Европейските училища).

Незаконодателни становища
2) Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите –
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Публично-частно партньорство за бъдещия интернет COM (2009) 479 
окончателен
Решение: Координаторите отложиха решението по тази отпратка за 
следващото си заседание.
3) Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета –
Стратегия в областта на разширяването и основни предизвикателства 2009–2010 
г. COM (2009) 533 окончателен
{SEC(2009) 1333}{SEC(2009) 1334}{SEC(2009) 1335}{SEC(2009) 
1336}{SEC(2009) 1337}{SEC(2009) 1338}{SEC(2009) 1339}{SEC(2009) 1340}
Решение: Групата на PPE (докладчик: г-жа Pack) ще изготви 
незаконодателно становище (0,5 точки).
4) Съобщение на Комисията – Авторското право в икономиката на знанието 
COM(2009) 532 окончателен
Решение: Групата на PPE ще изготви незаконодателно становище (0,5 
точки).
5) Съобщение на Комисията до Съвета и до Европейския парламент –
Програма за действие за намаляване на административните тежести в ЕС –
Планове за намаляване по сектори и действия за 2009 г. + приложение COM 
(2009) 544 окончателен
Решение: Координаторите решиха да не изготвят становище.
6) Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Да 
превърнем цифровия дивидент в социални постижения и икономически растеж 
COM (2009) 586 окончателен
{SEC (2009) 1436}{SEC (2009) 1437}
Решение: Групата на S&D ще изготви незаконодателно становище (0, 5 
точки)

Б. Документи, получени за сведение
Координаторите приеха за сведение следните документи:
1) Становище на Комисията от 26.10.2009 г.
Проект за тригодишна работна програма за 2010-2012 г. на Европейския 
институт за иновации и технологии (EIT)
Решение: Координаторите поканиха г-жа Honeyball да следи работата на 
EIT.

3. Делегации
a) Стокхолм, 1–3 декември 2009 г.
Решение: Координаторите
- одобриха проектопрограмата
- отбелязаха, че може да се окаже необходимо да се отмени тази делегация 
в зависимост от времето за изслушването на номинираните за членове на 
Комисията в областите, за които отговаря комисията.

б) делегации през 2010 г.
Решение: Координаторите
- потвърдиха своето решение за изпращане на делегации през 2010 г. в Pecs 
(Унгария), Есен (Германия), Истанбул (Турция)
- решиха да изпратят четвърта делегация в Santiago de Compostela 
(Испания)
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4. Изслушвания
a) Публично изслушване относно „Европейски университети –
предизвикателства и отзиви“
Решение: Координаторите
- се договориха, че изслушването ще се проведе на 26 януари, вторник
- се договориха, че политическите групи следва да изпратят предложения 
за експерти (и заместници), с информация за контакт и биографии, на 
електронната пощенска кутия на секретариата (IP-CULT Secretariat) до 12,00 ч. 
на 18 ноември, сряда.
б) възможно мини-изслушване относно Конвенцията на ЮНЕСКО за 
културното многообразие
Решение: Координаторите се договориха, че мини-изслушване на тази тема 
следва да се проведе по време на заседание на комисията през първата половина 
на 2010 г.

5. Процедура с асоциирани комисии (член 50 от Правилника) с
комисията по промишленост, изследвания и енергетика относно доклад по 
собствена инициатива (INI) относно диалог между университетите и 
бизнеса
Решение: Координаторите се договориха да приемат искането на комисията 
по промишленост, изследвания и енергетика за процедура с асоциирани комисии 
(член 50 от Правилника) по това досие; и помолиха председателя да информира 
председателя на Съвета на председателите на комисии.

6. Работна група относно авторското право: член на комисията по 
култура и образование

Решение: Координаторите се договориха да назначат г-н Lokkegaard (член) и 
г-жа Samchez Schmid (заместник) да представляват комисията по култура и 
образование в работната група, създадена от комисията по правни въпроси.

7. Ръководна група за трансатлантическия законодателен диалог: член 
на комисията по култура и образование
Решение: Координаторите се договориха да назначат г-жа Badia (член) и г-
жа Schaake (заместник) за представители на комисията по култура и образование
в ръководната група на Трансатлантическия законодателен диалог.

8. Правила за представяне в комисия
Решение: Координаторите приеха за сведение следния набор от правила за 
представяне на външни органи на заседания на комисията, първоначално приет 
от комисията през октомври 2001 г.:
1. Исканията за представяне трябва да се изпращат в писмена форма до 
председателя (чрез секретариата). Те трябва да бъдат подписани от двама или 
повече координатори и следва да съдържат кратко описание на работата на 
организацията, която желае да направи представяне и причината за искането за 
представяне.
2. Няма да се приемат представяния, които са просто или главно искане за 
финансова подкрепа от ЕС.
3. По време на едно заседание на комисията не може да се прави повече от 
едно представяне.
4. Представянията трябва да бъдат от общ европейски интерес и трябва да 
се отнасят за повече от една държава-членка. При изключителни обстоятелства 
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могат да се провеждат представяния, свързани с държави, които не са членки на 
ЕС.
5. Обикновено представянията следва да имат пряко отношение към 
законодателната или друга дейност на комисията.
6. Представянията обикновено няма да продължават повече от един час
общо, от който поне 30 минути трябва да бъдат отделени за сесии на въпроси и 
отговори с членовете.
7. Председателят взема окончателното решение за провеждането на 
представяния и времето за това.

9. Искания за представяне пред комисията
Решение: Координаторите се договориха да поканят Мрежата на 
европейските музейни организации (NEMO) да направи кратко представяне (не 
повече от 30 минути) на своята работа по време на едно от заседанията на 
комисията през първата половина на 2010 г.

10. Докладчик относно интегрирания подход за равно третиране на 
жените и мъжете
Решение: Координаторите назначиха г-жа Honeyball (която е член и на 
комисията по правата на жените и равенството между половете) за член, който 
отговаря за прилагането на интегрирания подход за равно третиране на жените и 
мъжете в работата на комисията.

11. Възможна Европейска година за културно наследство
Решение: Координаторите
- приеха за сведение размяната на писма между президента на 
„Euroclassica“ и члена на Комисията Figel относно определянето на възможна 
Европейска година на общото културно наследство;
- се договориха по принцип да подкрепят определянето на такава година,
- поискаха от секретариата допълнително да проучи заедно с Комисията 
практическото съдържание на такава година и отложиха вземането на 
окончателно решение за по-късна дата.

12. Разни въпроси
Координаторите
- отбелязаха решението на Председателския съвет да изпрати ad hoc 
делегация на 4-я форум за управление на Интернет в Sharm el-Sheikh (Египет) на
15–19 ноември;
- отбелязаха, че Председателският съвет е поканил председателя на 
комисията по култура и образование и един докладчик да вземат участие;
- потвърдиха участието на г-жа Badia (като докладчик)
- отбелязаха, че председателят не може да участва и изразеният интерес от 
страна на г-жа Sanchez Schmid (NB г-н Lokkegaard, заместник-председател, след 
това посочи, че е на разположение).

10. Разни въпроси

-
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11. Дата на следващото заседание

 Понеделник, 23 ноември, 21,00 ч. – извънредно заседание в Страсбург
 Понеделник, 30 ноември – 1 декември 2009 г.

Заседанието беше закрито в 18,30 ч.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/

LISTE DE PRÉSENCE/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/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Lothar Bisky (1), Morten Løkkegaard (1), Doris Pack (1), Timo Soini (1), Helga Trüpel (1)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Maria Badia i Cutchet (1), Malika Benarab-Attou (1), Piotr Borys (1), Silvia Costa (1), Santiago Fisas Ayxela (1), Mary Honeyball (1),  
Petra Kammerevert (1), Emma Mcclarkin (1), Marek Henryk Migalski (1), Katarína Neveďalová (1), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
(1), Pál Schmitt (1), Marco Scurria (1), Emil Stoyanov (1), Hannu Takkula (1), László Tőkés (1), Corneliu Vadim Tudor (1), Marie-
Christine Vergiat (1), Sabine Verheyen (1), Milan Zver (1)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Liam Aylward (1), Ivo Belet (1), Knut Fleckenstein (1), Nadja Hirsch (1), Seán Kelly (1), Timothy Kirkhope (1), Hans-Peter Martin (1), 
Francisco José Millán Mon (1), Georgios Papanikolaou (1), Robert Rochefort (1), Monika Smolková (1), Catherine Soullie (1), Róża 
Thun Und Hohenstein (1), Iva Zanicchi (1)

187 (2)

Catherine Bearder (1), Karima Delli (1), Isabelle Durant (1), Marian Harkin (1)

193 (3)

46 (6) (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/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)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/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/
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