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JEGYZŐKÖNYV
a 2009. november 10-én 9.00 és 12.30, továbbá 15.00 és 18.30 között tartott ülésről

BRÜSSZEL

Az ülést 2009. november 10-én, kedden 10.05-kor Doris Pack (elnök) elnökletével 
megnyitják.

1. Koordinátorok ülése

A koordinátorok (zárt) ülésére 9.05 és 10.00 között kerül sor. Határozataikat e 
jegyzőkönyv 9. pontja ismerteti.

2. A napirend elfogadása

A napirendet az e jegyzőkönyvben foglaltak szerint elfogadják.  

3. Az alábbi ülés jegyzőkönyvének elfogadása:

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

A jegyzőkönyvet elfogadják.

4. Az elnök közleményei

Az elnök bejelenti, hogy

a)    A koordinátorok zárt ajtók mögött üléseztek a délelőtt korábbi szakaszában.  
Határozataikat e-mailen keresztül a lehető leghamarabb megküldik a bizottság tagjai 
részére.  A délután végén felkérik a tagokat e határozatok jóváhagyására.

b)    Az EP kutatási szolgálatainak iránymutatásával tanulmány készült „Közös 
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jogkezelő szervezetek és kulturális sokszínűség a zeneiparban” címmel.  A tanulmányt 
december 2-án, szerdán 15.00-kor a (szerzői jogokért felelős) JURI bizottság ülésén 
ismertetik.

5. Eszmecsere Šefčovič biztosjelölttel

Šefčovič biztos az elmúlt öt évre visszamenőleg áttekintést nyújt főigazgatóként 
végzett munkájáról. Észrevételei között megjegyzi, hogy az Oktatási és Kulturális 
Főigazgatóság által irányított programok a Bizottság összköltségvetésének mintegy 
1%-át tették ki, és azok a lisszaboni stratégiában központi szerepet betöltő közös 
célkitűzéssel – a humántőke fejlesztése – rendelkeztek.  A Lisszaboni Szerződés által 
bevezetett legfontosabb változás a Közösség korlátozott hatáskörének létrehozása a 
sport területén. Ezt követően a biztos válaszol a bizottság tagjai által feltett kérdésekre.

Felszólalnak: 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 és Maroš Šefčovič (biztosjelölt). 

6. LUX-díj 2009: Eszmecsere 

A bizottság meghallgatja az öt audiovizuális szakember rövid előadását. A LUX-díj 
európai filmszínházipar szempontjából meglévő jelentőségének hangsúlyozása mellett 
a felszólalók felvetik az európai filmek vetítésére vonatkozó lehetséges kvóták 
kérdését. 

Felszólalnak: Maria Badia i Cutchet, Lothar Bisky, Silvia Costa, Santiago Fisas 
Ayxela, Mary Honeyball, Doris Pack, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Kamen Kalev 
(rendező – Eastern Plays), Hans-Christian Schmid (rendező – Sturm), Fatih Akin 
(rendező – Auf der anderen Seite), Hanna Schygulla (színésznő – Auf der anderen 
Seite) és Christian Lüffe (Goethe Intézet, audiovizuális részleg).

 Az ülést 12.30-kor berekesztik.

Az ülést 2009. november 10-én, kedden 15.05-kor Doris Pack (elnök) elnökletével 
megnyitják.

7. Nyilvános meghallgatás az önkéntesség témakörében

Felszólalnak: 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 (az olasz Nemzeti Ifjúsági Ügynökség főigazgatója), Renzo Razzano (a Spes -
Associazione "Promozione e Solidarietà" – Római Önkéntes Támogatóközpont elnöke 
(Olaszország)), Pieter Willems (Cserkészmozgalom Világszervezete (Belgium) –
felnőtt vezetők elnöke), Markus Held (az Európai Önkéntes Központ elnöke, 
Belgium), Henrik Selin  (a Tanács svéd elnökségének képviselője) és Pierre Mairesse 
(Európai Bizottság).
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8. Az önkéntesség európai éve (2011)

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

Előadó: Marco Scurria (PPE) PR – PE430.366v01-00
Illetékes: CULT –
Vélemények: BUDG – Barbara Matera (PPE)

EMPL – Marian Harkin (ALDE)
REGI – Karima Delli (Verts/ALE) PA – PE430.326v01-00
LIBE – Határozat: nincs vélemény

 Jelentéstervezet megvitatása
 A módosítások előterjesztésének határideje: 2009. november 12., 12.00

Az előadó ismerteti jelentéstervezetét, és válaszol a bizottság tagjai által feltett 
kérdésekre.

Felszólalnak: Silvia Costa, Karima Delli, Knut Fleckenstein, Marian Harkin, Seán 
Kelly, Doris Pack, Georgios Papanikolaou, Marco Scurria, Róża Thun Und 
Hohenstein, Marie-Christine Vergiat és Pierre Mairesse (Európai Bizottság).

Az előadó ismerteti jelentéstervezetét, és válaszol a bizottság tagjai által feltett 
kérdésekre.

17.45-kor Morten Løkkegaard (negyedik alelnök) veszi át az elnöklést.

9. A koordinátorok határozatainak jóváhagyása

A koordinátorok határozatait az alábbiak szerint jóváhagyják:
1. Az elnök közleményei 
Nincsenek közlemények.

2. Az illetékes bizottság elé terjesztés (előterjesztések)
A. Az illetékes bizottság elé terjesztés 
Nem jogalkotási jelentések
1) A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek az Európai Iskolák 
rendszerének 2008. évi működéséről (COM(2009)598 végleges)
Határozat: A koordinátorok úgy határoznak, hogy nem készül jelentés e tárgyban, 
ugyanakkor a szokásos éves jelentést tájékoztatás céljából továbbítják Honeyball 
asszonynak (az európai iskolák témájának állandó előadója)

Nem jogalkotási vélemények
2) A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A jövő internetével 
foglalkozó magán–állami partnerség (COM(2009) 479 végleges)
Határozat: A koordinátorok erről a tárgyról a következő ülésen határoznak. 
3) A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: Bővítési 
stratégia és a legfontosabb kihívások 2009–2010 (COM(2009) 533 végleges)
{SEC(2009) 1333}{SEC(2009) 1334}{SEC(2009) 1335}{SEC(2009) 
1336}{SEC(2009) 1337}{SEC(2009) 1338}{SEC(2009) 1339}{SEC(2009) 1340}
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Határozat: Az EPP képviselőcsoport (előadó: Pack asszony) készíti el a nem 
jogalkotási véleményt (0,5 pont). 
4) A Bizottság közleménye – Szerzői jog a tudásalapú gazdaságban (COM(2009) 
532 végleges)
Határozat: Az EPP képviselőcsoport készíti el a nem jogalkotási véleményt (0,5 
pont). 
5) A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek
Az adminisztratív terhek Európai Unión belüli csökkentésére irányuló cselekvési 
program – Ágazati csökkentési tervek és a 2009. évi tevékenységek + melléklet; 
(COM(2009) 544 végleges)
Határozat: A koordinátorok úgy határoznak, hogy nem készül vélemény.
6) A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A digitális hozadék 
társadalmi haszonná és gazdasági növekedéssé való átalakítása (COM(2009) 586 
végleges)
{SEC (2009) 1436}{SEC (2009) 1437}
Határozat: Az S&D képviselőcsoport készíti el a nem jogalkotási véleményt (0,5 
pont).

B. Tájékoztatás céljából beérkezett dokumentumok
A koordinátorok tudomásul veszik az alábbi dokumentumok beérkezését:
1) A Bizottság 2009. október 26-i véleménye
Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 2010–2012-re szóló hároméves 
munkaprogram-tervezete
Határozat: A koordinátorok felkérik Honeyball asszonyt az EIT munkájának 
nyomon követésére.

3. Küldöttségek 
a) Stockholm, 2009. december 1–3.
Határozat: A koordinátorok 
- jóváhagyják a programtervezetet
- megjegyzik, hogy szükségesnek bizonyulhat a küldöttségi látogatás törlése 
attól függően, hogy mikor kerül sor a biztosjelölt meghallgatására a bizottság 
hatáskörébe tartozó területeken.

b) 2010. évi küldöttségek
Határozat: A koordinátorok 
- megerősítik a következő, 2010-ben sorra kerülő küldöttségi látogatásokra 
vonatkozó határozatukat: Pécs (Magyarország), Essen (Németország), Isztambul 
(Törökország) 
- úgy határoznak, hogy a negyedik küldöttségi látogatás úti célja Santiago de 
Compostela (Spanyolország) lesz.

4. Meghallgatások
a) Nyilvános meghallgatás „Európai egyetemek – kihívások és válaszok” címmel
Határozat: A koordinátorok 
- megállapodnak abban, hogy a meghallgatásra január 26-án, kedden kerül sor
- megállapodnak arról, hogy a képviselőcsoportok november 18., szerda 12.00-
ig elküldik a titkárság e-mail fiókjára az általuk javasolt szakértők (és pótszakértők) 
nevét, elérhetőségeit és önéletrajzát.
b) Esetleges rövid meghallgatás a kulturális sokszínűségről szóló UNESCO-
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egyezményről
Határozat: A koordinátorok megállapodnak, hogy az említett témáról szóló rövid 
meghallgatásra a bizottság 2010. első félévében tartandó egyik ülésén kerül sor.

5. Társbizottsági eljárás (az eljárási szabályzat 50. cikke) az ITRE 
bizottsággal az egyetemek és az üzleti szféra közötti párbeszédről szóló saját 
kezdeményezésű jelentésről
Határozat: A koordinátorok között megállapodás születik arról, hogy elfogadják az 
ITRE bizottság társbizottsági eljárásra (az eljárási szabályzat 50. cikke) irányuló 
kérelmét ebben a tárgyban, és felkérik az elnököt, hogy tájékoztassa erről a Bizottsági 
Elnökök Értekezletének elnökét.   

6. A szerzői jogokkal foglalkozó munkacsoport: a CULT bizottság által 
delegálandó tag

Határozat: A koordinátorok megállapodnak arról, hogy Lokkegaard urat (teljes 
jogú tag) és Samchez Schmid asszonyt (póttag) jelölik a JURI bizottság által 
létrehozott munkacsoportban a CULT bizottság képviseletére. 

7. Transzatlanti jogalkotók párbeszédének irányítócsoportja: a CULT 
bizottság által delegálandó tag
Határozat: A koordinátorok megállapodnak arról, hogy Badia asszonyt (teljes jogú 
tag) és Schaake asszonyt (póttag) jelölik a transzatlanti jogalkotók párbeszédének 
irányítóbizottságában a CULT bizottság képviseletére.

8. A bizottsági előadásokra vonatkozó szabályok
Határozat: A koordinátorok tudomásul veszik a bizottság nem uniós testületekkel 
tartott ülésein tartandó előadásokra vonatkozó alábbi szabályokat, amelyeket a 
bizottság eredetileg 2001 októberében fogadott el:
1. Az előadásokra irányuló kérelmeket írásban (a titkárságon keresztül), az 
elnöknek kell elküldeni.  A kérelemnek tartalmaznia kell két vagy több koordinátor 
aláírását, az előadást megtartani kívánó szervezet munkájának rövid bemutatását és az 
előadás megtartásának indokait.
2. Minden olyan előadás iránti kérelmet elutasítanak, amely csak vagy elsősorban 
az EU pénzügyi támogatására irányul.
3. Minden bizottsági ülésen csak egy előadás tartható. 
4. Az előadások témájának olyan általános európai érdeket kell képviselniük, 
amely egynél több tagállamot érint. Kivételes esetekben engedélyezhetők az Unión 
kívüli országokkal kapcsolatos előadások.
5. Az előadásoknak általában véve közvetlenül kapcsolódniuk kell a bizottság 
jogalkotási vagy egyéb jellegű munkájához.
6. Az előadások teljes időtartama általában véve nem haladhatja meg az egy órát, 
amelyből 30 percet a bizottsági tagok által feltett kérdésekre és azok megválaszolására 
kell szánni.
7. Az előadások megtartására és az azok időpontjára vonatkozó végleges döntést 
az elnök hozza meg.

9. A bizottságban tartandó előadásokra irányuló kérelmek 
Határozat: A koordinátorok megállapodnak arról, hogy felkérik az Európai 
Múzeumi Szervezetek Hálózatát (NEMO), hogy tartsanak rövid (30 perces 
időtartamú) előadást munkájukról a bizottság 2010. első félévében tartandó egyik 
ülésén.
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10. A nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésének előadója
Határozat: A koordinátorok Honeyball asszonyt (aki tagja a FEMM bizottságnak 
is) jelölik ki a bizottság munkájában a nemek közötti esélyegyenlőség általános 
érvényesítésének végrehajtásáért felelős képviselőnek.

11. A kulturális örökség lehetséges európai éve
Határozat: A koordinátorok
- tudomásul veszik az „Euroclassica” elnöke és Figel biztos között a közös 
kulturális örökség lehetséges európai évének kijelöléséről folytatott levélváltást;
- megállapodnak, hogy elviekben támogatják egy ilyen témájú év kijelölését;
- felkérik a titkárságot, hogy folytassák a Bizottsággal egy ilyen jellegű év 
gyakorlati tartalmának feltárását, és a végső határozatot egy későbbi időpontra 
halasztják.

12. Egyéb kérdések
A koordinátorok 
- tudomásul veszik az Elnökök Értekezletének arra irányuló határozatát, hogy ad 
hoc küldöttséget delegálnak az internet szabályozásáról szóló negyedik fórumra,
amelyre november 15–19-én Sharm el-Sheikhben (Egyiptom) kerül sor;
- megjegyzik, hogy az Elnökök Értekezlete a CULT bizottság elnökét és az 
előadót kérte fel a részvételre;
- megerősítik Badia asszony (előadó) részvételét;
- megjegyzik, hogy az elnök nem tud részt venni a látogatáson, és Sanchez 
Schmid asszony jelezte részvételi szándékát (megjegyzés: Lokkegaard úr, aelnök 
azóta jelezte, hogy rendelkezésre fog állni).

10. Egyéb kérdések

-

11. A következő ülés időpontja

 2009. november 23., hétfő, 21.00 – rendkívüli ülés Strasbourgban
 2009. november 30., hétfő – 2009. december 1.

Az ülést 18.30-kor berekesztik.



PV\795220HU.doc 7/9 PE430.581v01-00

HU

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
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