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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

CULT_PV(2009)1110_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 10ης Νοεμβρίου 2009, από τις 09.00 π.μ. έως τις 12.30 μ.μ. και από τις 3.00 

μ.μ. έως τις 6.30 μ.μ.
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 στις 10.05 π.μ., υπό την προεδρία της 
Doris Pack (προέδρου).

1. Συνεδρίαση των συντονιστών

Οι συντονιστές συνεδριάζουν (κεκλεισμένων των θυρών) από τις 09.05 π.μ. έως τις 
10.00 π.μ. Οι αποφάσεις τους καταγράφονται στο πλαίσιο του σημείου 9 των 
παρόντων πρακτικών.

2. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται με τη μορφή που κατατίθεται στα παρόντα πρακτικά.

3. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων:

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

Τα πρακτικά εγκρίνονται.

4. Ανακοινώσεις της προέδρου

Η πρόεδρος ανακοινώνει ότι:

α)    Οι συντονιστές συνεδρίασαν κεκλεισμένων των θυρών νωρίς το πρωί.  Οι 
αποφάσεις τους θα σταλούν στους βουλευτές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το 
συντομότερο δυνατόν. Αργά το απόγευμα, θα ζητηθεί στους βουλευτές να εγκρίνουν 
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αυτές τις αποφάσεις.

β)    Εκπονήθηκε μελέτη σχετικά με τις «Εταιρείες συλλογικής διαχείρισης και την 
πολιτιστική πολυμορφία στον κλάδο της μουσικής» υπό την καθοδήγηση των 
υπηρεσιών έρευνας του ΕΚ.  Η εν λόγω μελέτη θα παρουσιαστεί σε συνεδρίαση της 
επιτροπής JURI (αρμόδια για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας) στις 3.00 μ.μ. 
την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου.

5. Ανταλλαγή απόψεων με τον διορισθέντα Επίτροπο Šefčovič

Ο Επίτροπος Šefčovič παρουσιάζει μια αναδρομική σύνοψη του έργου της Γενικής 
Διεύθυνσής του κατά την τελευταία πενταετία. Μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι τα 
προγράμματα που διαχειρίζεται η ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού αντιστοιχούν σε
ποσοστό μεγαλύτερο του 1% του συνολικού προϋπολογισμού της Επιτροπής· και ότι 
είχε έναν κοινό στόχο –ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου– που βρίσκεται στο 
επίκεντρο της στρατηγικής της Λισαβόνας. Η βασική αλλαγή που εισήγαγε η 
Συνθήκη της Λισαβόνας είναι η θέσπιση περιορισμένης αρμοδιότητας της Κοινότητας 
στον τομέα του αθλητισμού. Ο Επίτροπος απαντά στη συνέχεια σε ερωτήσεις των 
βουλευτών.

Ομιλητές: 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 και Maroš Šefčovič (διορισθείς Επίτροπος). 

6. Βραβείο LUX 2009: Ανταλλαγή απόψεων

Η επιτροπή ακούει σύντομες παρουσιάσεις από καθέναν από τους πέντε 
επαγγελματίες του οπτικοακουστικού χώρου. Πέραν της σημασίας του βραβείου LUX 
για τον ευρωπαϊκό κινηματογραφικό κλάδο, οι ομιλητές θέτουν το θέμα των πιθανών 
ποσοστώσεων για την προβολή ευρωπαϊκών κινηματογραφικών έργων στις αίθουσες. 

Ομιλητές: Maria Badia i Cutchet, Lothar Bisky, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, 
Mary Honeyball, Doris Pack, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Kamen Kalev 
(σκηνοθέτης του «Eastern Plays»), Hans-Christian Schmid (σκηνοθέτης του 
«Sturm»), Fatih Akin (σκηνοθέτης του «Auf der anderen Seite»), Hanna Schygulla 
(ηθοποιός του «Auf der anderen Seite») και Christian Lüffe (οπτικοακουστικό τμήμα 
του Ινστιτούτου Goethe).

 Η συνεδρίαση λήγει στις 12.30 μ.μ.

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 στις 3.05 μ.μ., υπό την προεδρία της 
Doris Pack (προέδρου).

7. Δημόσια ακρόαση «Εθελοντισμός»

Ομιλητές: Catherine Bearder, Silvia Costa, Knut Fleckenstein, Marian Harkin, Seán 
Kelly, Emma Mcclarkin, Catherine Soullie, Hannu Takkula, Róża Thun Und 
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Hohenstein, László Tőkés, Helga Trüpel, Marie-Christine Vergiat, Paolo Giuseppe Di 
Caro (γενικός διευθυντής της ιταλικής εθνικής Υπηρεσίας Νέων, Ιταλία), Renzo 
Razzano (πρόεδρος του Spes - Associazione «Promozione e Solidarietà» -
περιφερειακό κέντρο στήριξης εθελοντών Ρώμης, Ιταλία), Pieter Willems (πρόεδρος
Ενήλικου Δυναμικού – Παγκόσμια Οργάνωση Προσκοπικού Κινήματος, Βέλγιο), 
Markus Held (διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Εθελοντών, Βέλγιο, Henrik Selin  
(εκπρόσωπος της σουηδικής Προεδρίας του Συμβουλίου) και Pierre Mairesse 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

8. Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού (2011)

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

Εισηγητής: Marco Scurria (PPE) PR – PE430.366v01-00
Επί της ουσίας: CULT –
Γνωμοδοτήσεις: BUDG – Barbara Matera (PPE)

EMPL – Marian Harkin (ALDE)
REGI – Karima Delli (Verts/ALE) PA – PE430.326v01-00
LIBE – Απόφαση: η επιτροπή δεν θα 
γνωμοδοτήσει

 Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
 Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: 12 Νοεμβρίου 2009, στις 12.00

Ο εισηγητής παρουσιάζει το σχέδιο έκθεσής του και απαντά σε θέματα που θίγουν οι 
βουλευτές.

Ομιλητές: Silvia Costa, Karima Delli, Knut Fleckenstein, Marian Harkin, Seán Kelly, 
Doris Pack, Γεώργιος Παπανικολάου, Marco Scurria, Róża Thun Und Hohenstein, 
Marie-Christine Vergiat και Pierre Mairesse (Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Ο εισηγητής παρουσιάζει το σχέδιο έκθεσής του και απαντά σε θέματα που θίγουν οι 
βουλευτές,

Ο Morten Løkkegaard (τέταρτος αντιπρόεδρος) αναλαμβάνει την προεδρία στις 5.45 μ.μ.

9. Έγκριση των αποφάσεων των συντονιστών

Οι αποφάσεις των συντονιστών εγκρίνονται ως εξής:
1. Ανακοινώσεις του προέδρου
Δεν γίνονται ανακοινώσεις.

2. Παραπομπές (saisines)
Α. Παραπομπές
Μη νομοθετικές εκθέσεις
1) Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη λειτουργία των 
Ευρωπαϊκών Σχολείων το 2008 COM(2009) 598 τελικό
Απόφαση: Οι συντονιστές αποφασίζουν να μην εκπονηθεί έκθεση, αλλά να 
διαβιβαστεί η παρούσα τακτική ετήσια έκθεση στην κ. Honeyball (μόνιμη εισηγήτρια 
για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία) προς ενημέρωση.
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Μη νομοθετικές γνωμοδοτήσεις
2) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών - Σύμπραξη δημόσιου - ιδιωτικού τομέα για το Μελλοντικό Ίντερνετ 
(Διαδίκτυο) COM (2009) 479 τελικό
Απόφαση: Οι συντονιστές αποφασίζουν την αναβολή της απόφασης σχετικά με 
την εν λόγω παραπομπή για την επόμενη συνεδρίασή τους. 
3) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο «Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο
2009-2010» COM (2009) 533 τελικό
{SEC(2009) 1333}{SEC(2009) 1334}{SEC(2009) 1335}{SEC(2009) 
1336}{SEC(2009) 1337}{SEC(2009) 1338}{SEC(2009) 1339}{SEC(2009) 1340}
Απόφαση: Η Ομάδα PPE (εισηγήτρια: κ. Pack) θα συντάξει μη νομοθετική 
γνωμοδότηση (0,5 βαθμοί).
4) Ανακοίνωση της Επιτροπής - Τα δικαιώματα δημιουργού στην οικονομία της 
γνώσης COM(2009) 532 τελικό
Απόφαση: Η Ομάδα PPE θα συντάξει μη νομοθετική γνωμοδότηση (0,5 βαθμοί). 
5) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο
Πρόγραμμα δράσης για τη μείωση του διοικητικού φόρτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση -
Τομεακά προγράμματα μείωσης και ενέργειες για το 2009 + Παράρτημα (COM 
(2009) 544 τελικό
Απόφαση: Οι συντονιστές αποφασίζουν να μην συντάξουν γνωμοδότηση.
6) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών - Μετάπλαση του ψηφιακού μερίσματος σε κοινωνικά οφέλη και 
οικονομική μεγέθυνση COM (2009) 586 τελικό
{SEC (2009) 1436}{SEC (2009) 1437}
Απόφαση: Η Ομάδα S&D θα συντάξει μη νομοθετική γνωμοδότηση (0,5 βαθμοί).

Β. Έγγραφα που ελήφθησαν προς ενημέρωση
Οι συντονιστές λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα έγγραφα:
1) Γνωμοδότηση της Επιτροπής της 26.10.2009C
Το σχέδιο του τριετούς προγράμματος εργασίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)
Απόφαση: Οι συντονιστές καλούν την κ. Honeyball να δώσει συνέχεια στο έργο 
του ΕΙΤ.

3. Αντιπροσωπείες
α) Στοκχόλμη, 1-3 Δεκεμβρίου 2009
Απόφαση: Οι συντονιστές
- εγκρίνουν το σχέδιο προγράμματος
- σημειώνουν ότι ενδέχεται να αποδειχθεί ότι είναι αναγκαίο να ακυρωθεί αυτή 
η αντιπροσωπεία ανάλογα με τον χρόνο διεξαγωγής των ακροάσεων με τους 
διορισθέντες Επιτρόπους στους τομείς για τους οποίους είναι αρμόδια η επιτροπή.

β) αντιπροσωπείες 2010
Απόφαση: Οι συντονιστές
- επιβεβαιώνουν την απόφασή τους να αποστείλουν αντιπροσωπείες το 2010 
στο Pecs (Ουγγαρία), στο Essen (Γερμανία) και στην Κωνσταντινούπολη (Τουρκία)
- αποφασίζουν να αποστείλουν μια τέταρτη αντιπροσωπεία στη Santiago de 
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Compostela (Ισπανία)

4. Ακροάσεις
α)

Δημόσια ακρόαση σχετικά με τα «Πανεπιστήμια της Ευρώπης – προκλήσεις 
και απαντήσεις»
Απόφαση: Οι συντονιστές
- συμφωνούν ότι η ακρόαση θα διεξαχθεί την Τρίτη 26 Ιανουαρίου
- συμφωνούν ότι οι πολιτικές Ομάδες πρέπει να αποστείλουν προτάσεις για 
εμπειρογνώμονες (και αναπληρωτές) μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας τους και τα 
βιογραφικά τους σημειώματα, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
Γραμματείας (Γραμματεία IP-CULT) έως την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 12.00.
β) Πιθανή σύντομη ακρόαση για τη Σύμβαση της UNESCO σχετικά με την 
πολιτιστική πολυμορφία
Απόφαση: Οι συντονιστές συμφωνούν ότι πρέπει να διεξαχθεί σύντομη ακρόαση 
επί του θέματος αυτού κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της επιτροπής εντός του πρώτου 
εξαμήνου του 2010.

5. Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών (άρθρο 50) με την επιτροπή ITRE 
επί της έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας σχετικά με τον διάλογο πανεπιστημίων-
επιχειρήσεων
Απόφαση: Οι συντονιστές συμφωνούν να δεχτούν το αίτημα της επιτροπής ITRE 
για τη διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών (άρθρο 50) σχετικά με τον συγκεκριμένο 
φάκελο·και ζητούν από τον πρόεδρο να ενημερώσει τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των 
Προέδρων των Επιτροπών.

6. Ομάδα εργασίας για τα πνευματικά δικαιώματα: μέλος της επιτροπής 
CULT
Απόφαση: Οι συντονιστές συμφωνούν να ορίσουν τον κ. Lokkegaard (πλήρες 
μέλος) και την κ. Samchez Schmid (αναπληρωματικό μέλος) εκπροσώπους της 
επιτροπής CULT στην ομάδα εργασίας που θεσπίστηκε από την επιτροπή JURI. 

7. Συντονιστική ομάδα του Διατλαντικού Διαλόγου Νομοθετών: μέλος της 
επιτροπής CULT
Απόφαση: Οι συντονιστές συμφωνούν να ορίσουν την κ. Badia (πλήρες μέλος) 
και την κ. Schaake (αναπληρωματικό μέλος) εκπροσώπους της επιτροπής CULT στη 
συντονιστική ομάδα του Διατλαντικού Διαλόγου Νομοθετών.

8. Κανόνες για παρουσιάσεις στην επιτροπή
Απόφαση: Οι συντονιστές επισημαίνουν την ακόλουθη δέσμη κανόνων για τις
παρουσιάσεις στις συνεδριάσεις της επιτροπής από μη κοινοτικούς φορείς, που 
εγκρίθηκαν αρχικά από την επιτροπή τον Οκτώβριο του 2001:
1. Τα αιτήματα για παρουσιάσεις πρέπει να αποστέλλονται στην προεδρία (μέσω 
της Γραμματείας) γραπτώς. Πρέπει να υπογράφονται από δύο ή περισσότερους 
συντονιστές και πρέπει να περιέχουν μια σύντομη περιγραφή του έργου της 
οργάνωσης που επιθυμεί να υποβάλει την παρουσίαση και τους λόγους για τους 
οποίους θα υποβάλει την παρουσίαση.
2. Δεν θα γίνεται δεκτό κανένα αίτημα για παρουσίαση που συνιστά απλώς, ή 
κυρίως, αίτημα για κοινοτική χρηματοδοτική στήριξη.
3. Μπορεί να πραγματοποιείται μόνο μία παρουσίαση ανά συνεδρίαση της 
επιτροπής. 
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4. Οι παρουσιάσεις πρέπει να έχουν γενικό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον και πρέπει να 
αφορούν περισσότερα από ένα κράτη μέλη. Σε έκτακτες περιστάσεις, μπορούν να 
πραγματοποιούνται παρουσιάσεις που σχετίζονται με τρίτες χώρες.
5. Οι παρουσιάσεις πρέπει κατά κανόνα να έχουν άμεση σχέση με το νομοθετικό 
ή άλλου είδους έργο της επιτροπής.
6. Οι παρουσιάσεις δεν θα πρέπει κατά κανόνα να διαρκούν παραπάνω από μία 
ώρα συνολικά, εκ της οποίας τα 30 λεπτά τουλάχιστον πρέπει να είναι αφιερωμένα σε 
ερωτήσεις και απαντήσεις από βουλευτές.
7. Η τελική απόφαση για την υποβολή παρουσιάσεων και ο χρόνος διεξαγωγής 
τους θα λαμβάνεται από την προεδρία.

9. Αιτήματα για παρουσιάσεις στην επιτροπή
Απόφαση: Οι συντονιστές συμφωνούν να καλέσουν το Δίκτυο Ευρωπαϊκών 
Οργανώσεων Μουσείων (ΝΕΜΟ) να προβεί σε σύντομη παρουσίαση (με μέγιστη 
διάρκεια 30 λεπτών) του έργου της στη διάρκεια μιας συνεδρίασης της επιτροπής 
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010.

10. Εισηγήτρια για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου
Απόφαση: Οι συντονιστές ορίζουν την κ. Honeyball (επίσης μέλος της FEMM) ως 
μέλος αρμόδιο για την υλοποίηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο 
έργο της επιτροπής.

11. Πιθανό Ευρωπαϊκό Έτος για την Πολιτιστική Κληρονομιά
Απόφαση: Οι συντονιστές
- επισημαίνουν την ανταλλαγή αλληλογραφίας μεταξύ του προέδρου του 
«Euroclassica» και του Επιτρόπου Figel σχετικά με τον καθορισμό ενός πιθανού 
Ευρωπαϊκού Έτους Κοινής Πολιτιστικής Κληρονομιάς·
- συμφωνούν καταρχήν να στηρίξουν τον καθορισμό ενός τέτοιου έτους.
- ζητούν από τη Γραμματεία να διερευνήσει μαζί με την Επιτροπή το πρακτικό 
περιεχόμενο ενός τέτοιου έτους και να αναβάλλουν την τελική απόφαση σε
μεταγενέστερη ημερομηνία.

12. Διάφορα
Οι συντονιστές
- σημειώνουν την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων να αποστείλει ειδική 
αντιπροσωπεία στο τέταρτο Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου στο Sharm 
el-Sheikh (Αίγυπτος) στις 15-19 Νοεμβρίου·
- σημειώνουν ότι η Διάσκεψη των Προέδρων καλεί την προεδρία της CULT και 
έναν εισηγητή να συμμετάσχουν·
- επιβεβαιώνουν τη συμμετοχή της κ. Badia (ως εισηγήτριας)
- σημειώνουν ότι η προεδρία δεν μπορεί να συμμετάσχει και ότι η κ. Sanchez 
Schmid έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή της (σημείωση: ο κ. Lokkegaard, 
αντιπρόεδρος, έχει ήδη αναφέρει ότι είναι διαθέσιμος)

10. Διάφορα

-
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11. Ημερομηνία διεξαγωγής της επόμενης συνεδρίασης

 Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στις 9.00 μ.μ. – έκτακτη συνεδρίαση στο Στρασβούργο
 Δευτέρα 30 Νοεμβρίου –1 Δεκεμβρίου 2009

Η συνεδρίαση λήγει στις 6.30 μ.μ.
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