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Commissie cultuur en onderwijs
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NOTULEN
Vergadering van 10 november 2009, van 9.00 tot 12.30 uur en van 15.00 tot 18.30 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op dinsdag 10 november 2009 om 10.05 uur geopend onder 
voorzitterschap van Doris Pack, voorzitter.

1. Coördinatorenvergadering

De coördinatoren komen (achter gesloten deuren) bijeen van 9.05 tot 10.00 uur. Hun 
besluiten staan onder punt 9 van deze notulen.

2. Aanneming van de agenda

De agenda wordt aangenomen in de volgorde zoals uit deze notulen blijkt.  

3. Goedkeuring notulen van de vergaderingen van:

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

De notulen worden goedgekeurd.

4. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter deelt het volgende mee:

a)    De coördinatoren hebben eerder in de ochtend al vergaderd achter gesloten 
deuren. Hun besluiten worden zo snel mogelijk per e-mail aan de leden verzonden. 
Aan het einde van de middag worden deze besluiten aan de leden ter goedkeuring 
voorgelegd.
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b)    De studie "Collecting Societies and Cultural Diversity in the Music Sector" is 
voorbereid onder begeleiding van de EP-onderzoeksdiensten. Deze zal op woensdag 2 
december om 15:00 uur worden gepresenteerd tijdens een vergadering van de 
commissie JURI (verantwoordelijk voor auteursrecht).

5. Gedachtewisseling met voorgedragen commissaris Šefčovič

Commissaris Šefčovič geeft een terugblik op het werk van zijn directoraat-generaal 
gedurende de afgelopen vijf jaar. Hij geeft onder meer aan dat de programma’s die 
vallen onder het DG Onderwijs en cultuur meer dan 1% van de totale begroting van de 
Commissie vertegenwoordigen; en dat zij een gemeenschappelijk doel dienen -
ontwikkeling van menselijk kapitaal - dat van groot belang is voor het Verdrag van 
Lissabon. De belangrijkste verandering ten gevolge van het Verdrag van Lissabon is 
dat er een beperkte communautaire bevoegdheid komt op het gebied van sport. De 
commissaris beantwoordt vervolgens vragen van de leden.

Sprekers: 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 en Maroš Šefčovič (voorgedragen commissaris). 

6. LUX-prijs 2009: Gedachtewisseling

De commissie luistert naar korte presentaties van elk van de vijf audiovisuele 
professionals. Behalve het belang van de LUX-prijs voor de Europese filmsector, 
onderstrepen de sprekers het punt van mogelijke quota voor vertoning van Europese 
films. 

Sprekers: Maria Badia i Cutchet, Lothar Bisky, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, 
Mary Honeyball, Doris Pack, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Kamen Kalev (regisseur 
van ‘Eastern Plays’), Hans-Christian Schmid (regisseur van ‘Sturm’), Fatih Akin 
(regisseur van ‘Auf der anderen Seite’), Hanna Schygulla (actrice in ‘Auf der anderen 
Seite’) en Christian Lüffe (Goethe Instituut, audiovisuele afdeling).

 De vergadering wordt om 12.30 uur gesloten.

De vergadering wordt op dinsdag 10 november 2009 om 15.05 uur geopend onder 
voorzitterschap van Doris Pack, voorzitter.

7. Openbare hoorzitting "Vrijwilligerswerk"

Sprekers: 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 (directeur-generaal van de nationale Italiaanse instelling voor jeugdzaken), 
Renzo Razzano (voorzitter van Spes - Associazione “Promozione e Solidarietà” –
regionaal centrum voor vrijwilligerswerk in Rome, Italië), Pieter Willems (voorzitter 
“Adult Resources” van de “World Organisation of the Scout Movement”, België), 
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Markus Held (directeur van het Europees vrijwilligerscentrum, België), Henrik Selin  
(vertegenwoordiger van het Zweedse voorzitterschap van de Raad) en Pierre Mairesse 
(Europese Commissie).

8. Europees Jaar van het vrijwilligerswerk (2011)

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

Rapporteur: Marco Scurria (PPE) PR – PE430.366v01-00
Ten principale: CULT –
Adviezen: BUDG – Barbara Matera (PPE)

EMPL – Marian Harkin (ALDE)
REGI – Karima Delli (Verts/ALE) PA – PE430.326v01-00
LIBE – Besluit: geen advies

 Behandeling ontwerpverslag
 Termijn voor de indiening van amendementen: 12 november 2009, 12:00 uur

De rapporteur licht zijn ontwerpverslag toe en beantwoordt vragen van leden.

Sprekers: Silvia Costa, Karima Delli, Knut Fleckenstein, Marian Harkin, Seán Kelly, 
Doris Pack, Georgios Papanikolaou, Marco Scurria, Róża Thun Und Hohenstein, 
Marie-Christine Vergiat en Pierre Mairesse (Europese Commissie).

De rapporteur licht zijn ontwerpverslag toe en beantwoordt vragen van leden.

Morten Løkkegaard (vierde ondervoorzitter) neemt om 17.45 uur het voorzitterschap over.

9. Goedkeuring besluiten van de coördinatoren

De volgende besluiten van de coördinatoren worden goedgekeurd:

1. Mededelingen van de voorzitter 
Er zijn geen mededelingen.

2. Verwijzingen
A. Verwijzingen
Niet-wetgevingsverslagen
1) Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement over de werking van de 
Europese scholen in 2008 COM(2009) 598 def.
Besluit: De coördinatoren besluiten geen verslag op te stellen, maar om dit 
standaard jaarlijkse verslag ter informatie door te sturen aan mevrouw Honeyball 
(permanent rapporteur voor de Europese scholen).

Niet-wetgevingsadviezen
2) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Een publiek-
privaat partnerschap voor het internet van de toekomst COM (2009) 479 def.
Besluit: De coördinatoren stellen het besluit hierover uit naar hun volgende 
vergadering.
3) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad, 
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Uitbreidingsstrategie en voornaamste doelstellingen 2009-2010 COM (2009) 533 def. 
{SEC(2009) 1333}{SEC(2009) 1334}{SEC(2009) 1335}{SEC(2009) 
1336}{SEC(2009) 1337}{SEC(2009) 1338}{SEC(2009) 1339}{SEC(2009) 1340}
Besluit: De PPE-Fractie (rapporteur: mevrouw Pack) zal een niet-
wetgevingsadvies opstellen (0,5 punt). 
4) Mededeling van de Commissie - Auteursrecht in de kenniseconomie
COM(2009) 532 def.
Besluit: De PPE-Fractie zal een niet-wetgevingsadvies opstellen (0,5 punt). 
5) Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement -
Actieprogramma ter vermindering van de administratieve lasten in de EU - Sectorale 
plannen ter vermindering van de lasten en acties in 2009 + Bijlage COM (2009) 544 
def.
Besluit: De coördinatoren besluiten geen advies op te stellen.
6) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Het digitale dividend 
omzetten in sociale voordelen en economische groei COM (2009) 586 def.
{SEC (2009) 1436}{SEC (2009) 1437}
Besluit: De S&D-Fractie zal een niet-wetgevingsadvies opstellen (0,5 punt)

B. Ter informatie ontvangen documenten
De coördinatoren nemen kennis van de volgende documenten:
1) Advies van de Commissie van 26.10.2009C
Het voorlopige driejarige werkprogramma (2010-2012) van het Europees instituut 
voor innovatie en technologie (EIT)
Besluit: De coördinatoren hebben mevrouw Honeyball gevraagd de activiteiten 
van het EIT te volgen.

3. Delegaties
a) Stockholm, 1-3 december 2009
Besluit: De coördinatoren:
- keuren het voorlopige programma goed;
- merken op dat deze delegatie wellicht zal moeten worden geannuleerd 
afhankelijk van het tijdstip van de hoorzittingen met de kandidaat-commissarissen op 
de terreinen waarvoor de Commissie verantwoordelijk is.

b) Delegaties 2010
Besluit: De coördinatoren:
- bevestigen hun besluit om in 2010 delegaties te sturen naar Pecs (Hongarije), 
Essen (Duitsland), Istanboel (Turkije) 
- besluiten een vierde delegatie te sturen naar Santiago de Compostela (Spanje)

4. Openbare hoorzittingen
a) Openbare hoorzitting over "Europese universiteiten – uitdagingen en reacties"
Besluit: De coördinatoren:
- komen 26 januari overeen als datum voor de hoorzitting
- besluiten dat de fracties voorstellen voor deskundigen (en vervangers) samen 
met contactgegevens en cv per e-mail kunnen indienen bij het secretariaat (IP-CULT 
Secretariaat); dat kan tot uiterlijk woensdag 18 november, 12.00 uur.
b) Eventuele minihoorziting over UNESCO-verdrag over culturele diversiteit
Besluit: De coördinatoren besluiten dat er in de eerste helft van 2010 een 
minihoorzitting over dit onderwerp moet worden gehouden tijdens een 
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commissievergadering.

5. Procedure met medeverantwoordelijke commissies (artikel 50) voor ITRE 
inzake INI-verslag over dialoog tussen universiteiten en bedrijven
Besluit: De coördinatoren besluiten het verzoek van ITRE goed te keuren om 
over dit dossier een procedure met medeverantwoordelijke commissies te starten 
(artikel 50); bij de voorzitter is het verzoek neergelegd om de voorzitter van de 
Conferentie van commissievoorzitters in te lichten.   

6. Werkgroep auteursrecht: lid CULT
Besluit: De coördinatoren benoemen mevrouw Lokkegaard (vast) en mevrouw 
Samchez Schmid (vervangster) om namens CULT deel te nemen aan de door de JURI-
commissie opgerichte werkgroep. 

7. Stuurgroep voor de trans-Atlantische wetgeversdialoog: lid CULT
Besluit: De coördinatoren benoemen mevrouw Badia (vast) en mevrouw 
Schaake (vervangster) om namens CULT deel te nemen aan de TLD-stuurgroep.

8. Regels voor presentaties in de commissie
Besluit: De coördinatoren nemen kennis van de onderstaande regels voor 
presentaties tijdens commissievergaderingen door niet-EU-instellingen. Deze regels 
zijn oorspronkelijk in oktober 2001 door de commissie aangenomen:
1. Aanvragen voor presentaties moeten schriftelijk (via het secretariaat) aan de 
voorzitter worden verzonden. Aanvragen moeten door twee of meer coördinatoren 
ondertekend worden en een korte omschrijving bevatten van het werk van de 
organisatie die een presentatie wenst te geven en de reden voor de presentatie.
2. Presentaties die uitsluitend of grotendeels een verzoek om financiële steun van 
de EU behelzen, worden niet geaccepteerd.
3. Per commissievergadering mag maar één presentatie worden gegeven. 
4. Presentaties moeten een algemeen Europees belang dienen en betrekking 
hebben op meer dan één lidstaat. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden mogen 
presentaties over landen buiten de EU worden gehouden.
5. Presentaties moeten in de regel direct verband houden met de wetgevende of 
overige taken van de commissie.
6. Presentaties mogen in de regel maximaal één uur duren, waarvan ten minste 30 
minuten tijd beschikbaar moet zijn voor het stellen van vragen door de leden.
7. De uiteindelijke beslissing over het geven van presentaties en het tijdstip 
waarop dat mogelijk is, wordt genomen door de voorzitter.

9. Aanvragen voor presentaties aan de commissie
Besluit: De coördinatoren besluiten het Netwerk van Europese 
museumorganisaties (NEMO) uit te nodigen om een korte presentatie van zijn 
werkzaamheden te geven (maximaal 30 minuten). Dat kan tijdens een van de 
commissievergaderingen in de eerste helft van 2010.

10. Rapporteur gendermainstreaming
Besluit: De coördinatoren wijzen mevrouw Honeyball (eveneens lid van 
FEMM) aan als lid dat verantwoordelijk is voor de toepassing van 
gendermainstreaming in het werk van de commissie.

11. Eventueel Europees Jaar voor cultureel erfgoed
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Besluit: De coördinatoren: 
- nemen kennis van de correspondentie die gevoerd is tussen de voorzitter van 
“Euroclassica” en commissaris Figel omtrent de invoering van een eventueel Europees 
Jaar voor gemeenschappelijk cultureel erfgoed;
- staan in beginsel achter de invoering van een dergelijk jaar; 
- vragen het secretariaat om samen met de Commissie nader te onderzoeken 
welke praktische inhoud een dergelijk jaar zou krijgen en stellen het definitieve besluit 
hierover uit tot een later tijdstip.

12. Rondvraag
De coördinatoren:
- nemen kennis van het besluit van de Conferentie van voorzitters om een 
adhocdelegatie te sturen naar het 4de Forum voor Internetgovernance in Sharm el-
Sheikh (Egypte) van 15-19 november;
- stellen vast dat de voorzitter van CULT en een rapporteur door de Conferentie 
van voorzitters zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen;
- bevestigen de deelname van mevrouw Badia (als rapporteur);
- stellen vast dat de voorzitter niet kan deelnemen. De heer Sanchez Schmid 
geeft aan geïnteresseerd te zijn (inmiddels heeft de heer Lokkegaard, vicevoorzitter, 
aangegeven beschikbaar te zijn).

10. Rondvraag

-

11. Datum van de volgende vergadering

 maandag 23 november om 21.00 uur – buitengewone vergadering in Straatsburg
 maandag 30 november – 1 december 2009

De vergadering wordt om 18.30 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/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 
groupes politiques/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

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Roberto Giannella, Véronique Donck, Mateja Miksa

Majella Mccone

Rosario Galofre

Henri Colens

Karen Bentolila

Renato Soeiro
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