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EVROPSKÝ PARLAMENT 2009–2014

Výbor pro kulturu a vzdělávání

CULT_PV(2009)1110_1

ZÁPIS
ze schůze konané dne 10. listopadu 2009 od 9:00 do 12:30 a od 15:00 do 18:30

BRUSEL

Schůze byla zahájena v úterý 10. listopadu 2009 v 10:05 a předsedala jí Doris Packová 
(předsedkyně).

1. Schůze koordinátorů

(Neveřejná) schůze koordinátorů proběhla od 9:05 do 10:00. Jejich rozhodnutí jsou 
zaznamenána v bodě 9 tohoto zápisu.

2. Přijetí pořadu jednání

Pořad jednání byl přijat ve znění uvedeném v tomto zápisu.  

3. Schválení zápisu ze schůze konané ve dnech:

 5.–6. října 2009 PV – PE428.315v01-00

Zápis byl schválen.

4. Sdělení předsedkyně

Předsedkyně oznámila, že

a) koordinátoři se ráno před začátkem schůze sešli na užším jednání. Jejich rozhodnutí 
budou co nejdříve zaslána členům výboru elektronickou poštou. Odpoledne budou 
členové požádáni o schválení těchto rozhodnutí.

b) pod vedením útvaru EP pro výzkum byla zpracována studie na téma Organizace pro 
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kolektivní správu práv a kulturní rozmanitost v hudebním odvětví. Tato studie bude 
představena na schůzi výboru JURI (který je příslušným výborem pro otázky 
autorských práv) ve středu 2. prosince od 15:00.

5. Výměna názorů s navrženým komisařem Šefčovičem

Komisař Šefčovič představil souhrnný přehled práce, kterou v uplynulých pěti letech 
vykonalo jeho generální ředitelství. Mimo jiné uvedl, že programy, které spravuje GŘ 
pro kulturu a vzdělávání, pokrývají více než 1 % celkového rozpočtu Komise a že mají 
společný cíl – rozvoj lidského kapitálu –, který je ústředním prvkem Lisabonské 
strategie.  Hlavní změna, kterou přináší Lisabonská smlouva, bude spočívat v zavedení 
omezené pravomoci Společenství v oblasti sportu. Komisař poté zodpověděl otázky 
členů výboru.

Vystoupili : 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 a Maroš Šefčovič (navržený komisař). 

6. Cena LUX za rok 2009: výměna názorů

Výbor vyslechl krátké prezentace všech pěti pracovníků v audiovizuální oblasti. 
Řečníci hovořili nejen o významu ceny LUX pro evropskou kinematografii, ale také 
o otázce možných kvót na vysílání evropských filmů. 

Vystoupili : Maria Badia i Cutchet, Lothar Bisky, Silvia Costa, Santiago Fisas 
Ayxela, Mary Honeyball, Doris Pack, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Kamen Kalev 
(režisér filmu Eastern Plays), Hans-Christian Schmid (režisér filmu Sturm), Fatih Akin 
(režisér filmu Auf der anderen Seite), Hanna Schygulla (herečka, která vytvořila roli 
ve filmu Auf der anderen Seite) a Christian Lüffe (Goethe Institut, oddělení pro 
audiovizuální tvorbu).

Schůze skončila ve 12:30.

Schůze byla zahájena v úterý 10. listopadu 2009 v 15:05 a předsedala jí Doris Packová 
(předsedkyně).

7. Veřejné slyšení o dobrovolnictví

Vystoupili : 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 (generální ředitel italské národní agentury pro mládež), Renzo Razzano 
(předseda sdružení Spes – Associazione „Promozione e Solidarietà“ – regionálního 
střediska pro podporu dobrovolné činnosti v Římě v Itálii), Pieter Willems (předseda 
sekce pro dospělé Světové organizace skautského hnutí, Belgie), Markus Held (ředitel 
Evropského dobrovolnického centra, Belgie), Henrik Selin (zástupce švédského 
předsednictví v Radě) a Pierre Mairesse (Evropská komise).
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8. Evropský rok dobrovolnictví (2011)

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

Zpravodaj: Marco Scurria (PPE) PR – PE430.366v01-00
Příslušný výbor: CULT –
Stanoviska: BUDG – Barbara Matera (PPE)

EMPL – Marian Harkin (ALDE)
REGI – Karima Delli (Verts/ALE) PA – PE430.326v01-00
LIBE – rozhodnutí: bez stanoviska

 projednání návrhu zprávy
 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 12. listopadu 2009, 12:00

Zpravodaj představil svůj návrh zprávy a odpověděl na poznámky členů výboru.

Vystoupili: Silvia Costa, Karima Delli, Knut Fleckenstein, Marian Harkin, Seán 
Kelly, Doris Pack, Georgios Papanikolaou, Marco Scurria, Róża Thun Und 
Hohenstein, Marie-Christine Vergiat a Pierre Mairesse (Evropská komise).

Zpravodaj představil svůj návrh zprávy a odpověděl na poznámky členů výboru.

V 17:45 se řízení schůze ujal Morten Løkkegaard (čtvrtý místopředseda).

9. Schválení rozhodnutí koordinátorů

Rozhodnutí koordinátorů byla schválena v této podobě:
1. Sdělení předsedkyně
Žádná sdělení.

2. Postoupení (předložení):
A. Postoupení 
Nelegislativní zprávy
1) Zpráva Komise Evropskému parlamentu o fungování systému evropských škol 
v roce 2008 – KOM(2009)0598 v konečném znění
Rozhodnutí: Koordinátoři rozhodli, že nebude vypracována zpráva, nýbrž že tato 
běžná výroční zpráva bude k informačním účelům předána paní Honeyballové (stálé 
zpravodajce pro evropské školy).

Nelegislativní stanoviska
2) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Partnerství veřejného a soukromého sektoru 
na internetu budoucnosti – KOM (2009)0479 v konečném znění
Rozhodnutí: Koordinátoři odložili rozhodnutí o tomto postoupení na svou další 
schůzi. 
3) Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Strategie rozšíření a hlavní 
výzvy 2008–2009 – KOM(2008)0674 v konečném znění
{SEK(2009) 1333}{SEK(2009) 1334}{SEK(2009) 1335}{SEK(2009) 
1336}{SEK(2009) 1337}{SEK(2009) 1338}{SEK(2009) 1339}{SEK(2009) 1340}
Rozhodnutí: Nelegislativní stanovisko (0,5 bodu) zpracuje skupina PPE 
(zpravodajka paní Packová). 
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4) Sdělení Komise – Autorské právo ve znalostní ekonomice – KOM(2009)0532 
v konečném znění
Rozhodnutí: Nelegislativní stanovisko (0,5 bodu) zpracuje skupina PPE. 
5) Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Akční program pro 
snižování administrativní zátěže v Evropské unii: Plány snižování zátěže 
v jednotlivých odvětvích a činnosti v roce 2009 + příloha KOM (2009)0544 
v konečném znění
Rozhodnutí: Koordinátoři rozhodli, že stanovisko nebude vypracováno.
6) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Digitální dividenda, zdroj sociálních přínosů 
a hospodářského růstu – KOM (2009)0586 v konečném znění
{SEK(2009) 1436} {SEK(2009) 1437}
Rozhodnutí: Nelegislativní stanovisko (0,5 bodu) vypracuje skupina S&D.

B. Dokumenty, které výbor obdržel pro informaci
Koordinátoři vzali na vědomí následující dokumenty:
1) Stanovisko Komise ze dne 26. října 2009
Návrh tříletého pracovního programu Evropského inovačního a technologického 
institutu (EIT) na léta 2010–2012
Rozhodnutí: Koordinátoři vyzvali paní Honeyballovou, aby sledovala činnost EIT.

3. Delegace 
a) Stockholm, 1.–3. prosince 2009
Rozhodnutí: Koordinátoři 
- schválili návrh programu,
- upozornili, že je možné, že bude nutno tuto cestu zrušit v souvislosti s datem 
slyšení komisařů navržených pro oblasti, pro něž je výbor kompetentní.

b) delegace v roce 2010
Rozhodnutí: Koordinátoři 
- potvrdili své rozhodnutí vyslat v roce 2010 delegaci do Pecse (Maďarsko), 
Essenu (Německo) a Istanbulu (Turecko), 
- rozhodli vyslat čtvrtou delegaci do Santiaga de Compostela (Španělsko).

4. Slyšení
a) Veřejné slyšení na téma Evropské univerzity – výzvy a řešení
Rozhodnutí: Koordinátoři 
- se dohodli, že slyšení se uskuteční v úterý 26. ledna,
- se dohodli, že politické skupiny zašlou návrhy na odborníky (a jejich 
náhradníky) s kontaktními údaji a životopisy do e-mailové schránky sekretariátu (IP-
CULT Secretariat) do středy 18 listopadu, 12:00.
b) Eventuální krátké slyšení o úmluvě UNESCO o kulturní rozmanitosti
Rozhodnutí: Koordinátoři se dohodli, že krátké slyšení o tomto tématu by se mělo 
konat v průběhu některé schůze výboru v první polovině roku 2010.

5. Postup s přidruženým výborem (článek 50) s výborem ITRE ve věci 
zprávy z vlastního podnětu o dialogu mezi univerzitami a podniky
Rozhodnutí: Koordinátoři se dohodli, že v této věci se vyhoví žádosti výboru ITRE 
o postup s přidruženým výborem (článek 50), a požádali předsedkyni, aby o tom 
informovala předsedu Konference předsedů výborů.    
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6. Pracovní skupina pro autorské právo: člen za výbor CULT
Rozhodnutí: Koordinátoři se dohodli, že jako zástupci výboru CULT v této pracovní 
skupině, kterou ustavil výbor JURI, budou nominováni pan Lokkegaard (řádný člen) 
paní Sanchezová Schmidová (náhradnice). 

7. Řídící skupina pro transatlantický dialog zákonodárců: člen za výbor 
CULT
Rozhodnutí: Koordinátoři se dohodli, že jako zástupkyně výboru CULT v řídící 
skupině pro transatlantický dialog zákonodárců budou jmenovány paní Badiaová 
(řádná členka) a paní Schaakeová (náhradnice).

8. Pravidla pro prezentace ve výboru
Rozhodnutí: Koordinátoři vzali na vědomí následující soubor pravidel pro 
prezentace subjektů, které nespadají pod orgány EU, na schůzích výborů, který výbor 
původně přijal v říjnu 2001:
1. Žádosti o prezentace je nutno zaslat v písemné podobě předsedkyni 
(prostřednictvím sekretariátu). Musí být podepsány dvěma nebo více koordinátory 
a měly by obsahovat krátký popis práce organizace, která chce provést prezentaci, 
a důvod prezentace.
2. Prezentace, jejímž hlavním či převažujícím důvodem je žádost o finanční 
podporu EU, nebude připuštěna.
3. Na každé schůzi výboru může proběhnout maximálně jedna prezentace. 
4. Prezentace musí pokrývat téma obecného evropského zájmu a musí se týkat 
více než jednoho členského státu. Za výjimečných okolností lze připustit prezentace 
týkající se zemí, které nejsou členy EU.
5. Prezentace by měly mít zpravidla přímý vztah k legislativní či jiné činnosti 
výboru.
6. Prezentace zpravidla nepřekročí celkovou dobu jedné hodiny, z čehož alespoň 
30 minut musí být vyhrazeno na dotazy členů a odpovědi na ně.
7. Konečné rozhodnutí o konání a termínu prezentace učiní předsedkyně.

9. Žádosti o prezentace ve výboru 
Rozhodnutí: Koordinátoři se dohodli, že vyzvou Síť organizací evropských muzeí 
(NEMO), aby v průběhu některé schůze výboru v první polovině roku 2010 provedla 
krátkou prezentaci své práce (ne delší než 30 minut).

10. Zpravodajka pro zohledňování rovnosti žen a mužů
Rozhodnutí: Koordinátoři navrhli paní Honeyballovou (která je též členkou výboru 
FEMM) na členku zodpovědnou za prosazování rovnosti žen a mužů v práci výboru.

11. Případný Evropský rok kulturního dědictví
Rozhodnutí: Koordinátoři
- vzali na vědomí, že došlo k výměně korespondence mezi předsedou asociace 
Euroclassica a komisařem Figeľem o případném vyhlášení Evropského roku 
společného kulturního dědictví;
- v zásadě se shodli na tom, že podpoří, aby byl takový rok vyhlášen,
- požádali sekretariát, aby společně s Komisí prozkoumal praktické aspekty 
takového evropského roku a odložili konečné rozhodnutí na později.

12. Různé
Koordinátoři 
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- vzali na vědomí rozhodnutí Konference předsedů vyslat delegaci ad hoc na 4. 
fórum pro správu internetu, které se uskuteční v Šarm el-Šejku (Egypt) ve dnech 15.–
19. listopadu;
- vzali na vědomí, že Konference předsedů vyzvala předsedkyni a zpravodaje 
výboru CULT k účasti;
- potvrdili účast paní Badiaové (jako zpravodajky);
- vzali na vědomí, že předsedkyně se nemůže zúčastnit a že zájem o účast 
vyjádřila paní Sanchezová Schmidová (pozn.: mezitím oznámil pan místopředseda 
Lokkegaard, že se může zúčastnit).

10. Různé

-

11. Datum konání příští schůze

 pondělí 23. listopadu, 21:00 – mimořádná schůze ve Štrasburku
 pondělí 30. listopadu – 1. prosince 2009

Schůze skončila v 18:30.
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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/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'Chairman'/ 
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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

Maroš Šefčovič (Commissioner-designate), Paolo Giuseppe Di Caro (Italian national Youth agency, Italy), Renzo Razzano 
(Associazione "Promozione e Solidarietà" , Italy), Pieter Willems (World Organisation of the Scout Movement, Belgium) and  Markus 
Held (European Volunteer Centre, Belgium)

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Sophia Verhaeghe

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Odile Quintin, Adam Tyson, Pierre Mairesse Margarida Gameiro, Milan Jaron, Margarida Gameiro, Rudolf Koronthaly, John 
Macdonald, Norbert Schoebel , Marie-Christinne Pironnet, Marian Suplata, Pavol Kossey , Bernd Biervert

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet ohra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Committee of the 
Regions

Klaus Boele

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/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

Kamen Kalev , Hans-Christian Schmid , Fatih Akin , Hanna Schygulla , Christian Lüffe

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 
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