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NOTULEN
Vergadering van 25 mei 2011, 15.00 - 18.30 uur

en 26 mei 2011, 9.00 – 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op woensdag 25 mei 2011 om 15.00 uur geopend onder voorzitterschap 
van Doris Pack, voorzitter.

Woensdag 25 mei 

1. Aanneming van de agenda

Er wordt één wijziging in de ontwerpagenda aangebracht. De heer Timo Soini (EFD-
Fractie), tweede ondervoorzitter van de commissie, werd onlangs verkozen in het 
parlement van Finland en door de heer Sampo Terho vervangen. Daarom wordt op 
voorstel van de voorzitter de verkiezing van een tweede ondervoorzitter als een nieuw 
punt in de ontwerpagenda opgenomen. Dit punt wordt op verzoek van verschillende 
leden verplaatst naar het begin van de agenda van 26 mei.

De agenda wordt aangenomen in de vorm die uit deze notulen blijkt.

2. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van:

 11-12 april 2011 PV – PE462.764v01-00

De notulen van deze vergadering worden goedgekeurd.

3. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter brengt verslag uit over recente ontwikkelingen betreffende het dossier 
"Europees erfgoedlabel" (0044/2010(COD)).

4. Het systeem van de Europese scholen

CULT/7/05337
2011/2036(INI) COM(2010)0595
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Rapporteur: Jean-Marie Cavada (PPE) PR – PE464.749v01-00
Ten principale: CULT –
Adviezen: BUDG – Damien Abad (PPE) PA – PE462.842v01-00

JURI – Cecilia Wikström (ALDE) PA – PE462.784v01-00

 Behandeling ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 14 juni 2011, 12.00 uur

De heer Cavada licht zijn verslag toe en antwoordt op opmerkingen van de leden.

Sprekers: Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Mary Honeyball, Morten Løkkegaard, 
Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Hannu Takkula en Marco-
Umberto Moricca (Commissie).

5. De agenda voor nieuwe vaardigheden en banen

CULT/7/05788
2011/2067(INI) COM(2010)0682

Rapporteur voor 
advies:

Katarína Neveďalová (S&D) PA – PE462.815v03-00

Ten principale: EMPL – Regina Bastos (PPE) PR – PE462.822v01-00

 Behandeling ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 14 juni 2011, 12.00 uur

Mevrouw Neveďalová licht haar advies toe en antwoordt op opmerkingen van de leden.

Sprekers: Lothar Bisky, Piotr Borys, Santiago Fisas Ayxela, Katarína Neveďalová, Doris 
Pack, Chrysoula Paliadeli, Hannu Takkula en Manuel Hubert (Commissie).

6. Europees Platform tegen armoede en sociale uitsluiting

CULT/7/05571
2011/2052(INI) COM(2010)0758

Rapporteur voor 
advies:

Silvia Costa (S&D) PA – PE460.923v01-00

Ten principale: EMPL – Frédéric Daerden (S&D)

 Behandeling ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 14 juni 2011, 12.00 uur

Mevrouw Costa licht haar advies toe en antwoordt op opmerkingen van de leden.

Sprekers: Lothar Bisky, Silvia Costa, Seán Kelly, Chrysoula Paliadeli. 

7. Het Europees Semester voor economische beleidscoördinatie

CULT/7/05807
2011/2071(INI) COM(2011)0011

Rapporteur voor 
advies:

Hannu Takkula (ALDE) PA – PE462.837v01-00

Ten principale: ECON* – Pervenche Berès (S&D)
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 Behandeling ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 16 juni 2011, 12.00 uur

De heer Takkula licht zijn advies toe en antwoordt op opmerkingen van de leden.

Sprekers: Nessa Childers, Doris Pack, Georgios Papanikolaou, Hannu Takkula en 
Fiorella Perotto (Commissie).

8. Gedachtewisseling met de organisatie "Culture Action Europe"

De voorzitter verwelkomt mevrouw Ilona Kish, secretaris-generaal van Culture Action 
Europe, een lobbyorganisatie die zich inzet voor kunst en cultuur in de EU. Culture 
Action Europe werd in 1992 opgericht onder de naam Europees Forum voor kunst en 
erfgoed. Deze organisatie, die in 2008 van naam veranderde, vormt met zijn meer dan 
100 lidorganisaties, die veel verschillende kunstenaars vertegenwoordigen, de grootste 
koepelorganisatie van de culturele sector op Europees niveau. Mevrouw Kish stelt het 
werk van de organisatie voor.

Sprekers: Doris Pack en Ilona Kish (Culture Action Europe).

De vergadering wordt om 17.30 uur gesloten.

9. Coördinatorenvergadering

De coördinatoren komen (achter gesloten deuren) bijeen. Hun beslissingen staan onder 
punt 12 van deze notulen. 

Donderdag 26 mei 

10. Verkiezing van een nieuwe tweede ondervoorzitter

De voltallige vergadering wordt op donderdag 26 mei om 9.00 uur geopend onder 
voorzitterschap van Doris Pack, voorzitter. De vergadering opent met de verkiezing van 
een nieuwe tweede ondervoorzitter. De voorzitter stelt de heer Terho, die door de EFD-
Fractie voor deze positie is voorgedragen, voor en legt de in artikel 191, lid 2, van het 
Reglement vastgelegde procedure uit. Ze stelt vast dat het quorum bereikt is en op haar 
vraag of er nog andere kandidaten zijn,  wordt negatief geantwoord. Vier leden van de 
S&D-Fractie verzoeken om een geheime stemming, maar aangezien dit verzoek niet aan 
de in artikel 191, lid 2, vastgestelde vereisten voldoet, wordt de verkiezing voortgezet en 
de heer Terho bij acclamatie benoemd. De voorzitter feliciteert de heer Terho met zijn 
verkiezing 

11. Standpunt van het Parlement over de ontwerpbegroting 2012 als gewijzigd door de 
Raad – alle afdelingen

CULT/7/05122
2011/2020(BUD)

Rapporteur voor 
advies:

Morten Løkkegaard (ALDE)

Ten principale: BUDG – Francesca Balzani (S&D)
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 Gedachtewisseling

De heer Løkkegaard zet in het kort zijn eerste gedachten terzake uiteen en gaat in op 
opmerkingen van leden.

Sprekers: Ivo Belet, Santiago Fisas Ayxela, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, 
Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Hannu Takkula en Bernard Naudts (Commissie).

12. Openbare hoorzitting over "Onderwijs en kansarme jongeren"

De vijf door de commissie uitgenodigde deskundigen zijn:
- Jarmila Brozikova, docente op de Middelbare Technische School en het Centrum voor 

beroepsbegeleidend onderwijs te Kromeriz (Tsjechië) 
- Marie Donnellan Griffin, directeur van de Dienst technisch onderwijs van het 

graafschap Dublin
- Heleen Terwijn, oprichtster van de IMC Weekendschool in Nederland  
- Mourad Mahidi, bestuurslid van het Europees Jeugdforum

Sprekers: Malika Benarab-Attou, Santiago Fisas Ayxela, Mary Honeyball, Doris Pack, 
Helga Trüpel en Adam Pokorny (Commissie).

13. Goedkeuring van de besluiten van de coördinatoren

De volgende besluiten van de coördinatoren worden goedgekeurd:

1.  A. Verwijzingen 
Niet-wetgevingsverslagen
1) Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de tussentijdse 
evaluatie van het programma Jeugd in actie (COM(2011)0220)
Besluit: Geen verslag 

2) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de Single Market Act -
Twaalf hefbomen voor het stimuleren van de groei en het versterken van het vertrouwen 
"Samen werk maken van een nieuwe groei" (SEC(2011)0467 en COM(2011)0206)
Besluit: Geen advies

3) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch 
en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over het open karakter van internet en 
netneutraliteit in Europa (COM(2011)0222)
Besluit: niet-wetgevingsadvies opstellen (PPE-Fractie, 0,5 punten)

4) Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de 
tussentijdse evaluatie van het programma "Grondrechten en burgerschap 2007-2013" 
(COM(2011)0249)
Besluit: Geen advies

Ontvangen verzoekschriften (alleen ter informatie)
De coördinatoren nemen kennis van het volgende verzoekschrift: Verzoekschrift 
110/2011, ingediend door Arjan van Eersel (Nederlandse nationaliteit), over invoering 
van het Engels als officiële EU-taal
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Andere ter informatie ontvangen documenten

De coördinatoren nemen kennis van het volgende document:
Werkdocument van de diensten van de Commissie getiteld "Vooruitgang op de weg naar 
de gemeenschappelijke Europese doelstellingen wat betreft onderwijs en opleiding 
(2010/2011): indicatoren en maatstaven" (SEC(2011)0526)

2. Delegaties en bezoeken voor 2011

a) Delegatie naar Palermo - 18-20 juli 2011
i) De coördinatoren nemen kennis van de door de fracties voorgestelde leden voor deze 
delegatie: 
Leden van het EP (10+2 hors quota ) Fractie
de heer Santiago FISAS AYXELA PPE
de heer Seán KELLY PPE
mevrouw Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA PPE
mevrouw Mary HONEYBALL S&D
de heer Cătălin Sorin IVAN S&D
mevrouw Chrysoula PALIADELI S&D
de heer Hannu TAKKULA ALDE
mevrouw Malika BENARAB-ATTOU Verts/ALE
mevrouw Emma McCLARKIN ECR
de heer Rui TAVARES GUE/NGL
de heer Marco SCURRIA Hors quota
mevrouw Silvia COSTA Hors quota

ii) De coördinatoren nemen nota van het meest recente ontwerpprogramma. 

b) Delegatie naar Wroclaw – 8-11 september 2011
i) De coördinatoren nemen kennis van de door de fracties voorgestelde leden voor deze 
delegatie en van het feit dat er enkel 2 plaatsen voor de PPE en 1 plaats voor de S&D van 
het jaarlijkse quotum van 25 leden overblijven.  
PPE: de heer Piotr Borys (hors quota), mevrouw Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 
(hors quota), mevrouw Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, de heer Santiago Fisas Ayxela, 
de heer Seán Kelly, 
S&D: mevrouw Joanna Senyszyn (hors quota)
ECR: de heer Marek Migalski (hors quota)

3. Hoorzittingen: "De Europese ruimte voor hoger onderwijs: stand van zaken"–
4-5 oktober 2011
De coördinatoren besluiten dat de fracties vóór woensdag 8 juni om 12.00 uur hun 
voorstellen wat betreft vaste of plaatsvervangende deskundigen die hun beschikbaarheid 
hebben aangegeven, moeten doorsturen naar het e-mailadres van het secretariaat van de 
Commissie CULT. Ze dienen hierbij de naam, contactgegevens en CV van de 
desbetreffende deskundigen te verstrekken.

4. Begroting 2012 - Afdeling III - (Commissie)
a) De controlegroep Onderwijs, jeugd en mobiliteit in de Commissie BUDG
De coördinatoren nemen kennis van een brief van 5 mei van de heer Lamassoure aan 
mevrouw Pack over een vergadering van de controlegroep van de Commissie BUDG 
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inzake "Onderwijs, jeugd en mobiliteit in de begroting van de EU" die op donderdag 
26 mei om 14.00 uur zal plaatsvinden in ASP 1H1 en waarvoor alle geïnteresseerde leden 
van de Commissies CULT, EMPL en CONT zijn uitgenodigd.
b) Euronews
De coördinatoren nemen kennis van een brief van 27 april van de heer Mastalka aan 
mevrouw Pack over een voorstel van de quaestoren betreffende de toekomstige 
financiering van Euronews en, in het bijzonder, zijn talenbeleid.

5. Presentaties in de commissie
a) De jeugdwerkgroep van de Europese Muziekraad
De coördinatoren besluiten dat de jeugdwerkgroep van de Europese Muziekraad 
uitgenodigd dient te worden om, bij voorkeur in oktober of november, een korte 
presentatie te geven in de vergadering van de Commissie CULT. 

b) Europese Festivalvereniging
De coördinatoren besluiten dat de Europese Festivalvereniging uitgenodigd dient te 
worden om tijdens de commissievergadering van 22-23 november een korte presentatie 
over haar werk te geven.

6. De Prijs van het Europees Parlement voor de Journalistiek 2011
De coördinatoren besluiten de heer Løkkegaard en mevrouw Costa te verzoeken deel uit 
te maken van de jury voor de eindselectie van de prijswinnaars voor het jaar 2011.

7. Rondvraag
a) Verzoek van LIBE om opstelling van een initiatiefwetgevingsverslag inzake de 
mediavrijheid
De coördinatoren nemen kennis van:
- een brief van 4 mei van mevrouw Pack aan de heer Lehne (voorzitter van de 
Conferentie van commissievoorzitters), waarin de bevoegdheid van de Commissie LIBE 
om een initiatiefwetgevingsverslag getiteld "EU-Handvest: normen voor de 
mediavrijheid in de EU" op te stellen, wordt betwist; 
- het feit dat tijdens de Conferentie van commissievoorzitters op 10 mei naar deze 
betwisting verwezen werd, maar dat in afwezigheid van de heer Lopez Aguilar, voorzitter 
van de Commissie LIBE, geen inhoudelijk debat gevoerd werd; 
- het feit dat de heer Lopez Aguilar binnenkort een brief aan mevrouw Pack zal schrijven 
om de argumenten van de Commissie LIBE gedetailleerd uit te leggen en een voor beide 
commissies aanvaardbare procedure voor te stellen.  

b) De gestructureerde EU-dialoog over sport
De coördinatoren horen mevrouw McClarkin toe over de tweede werklunch die op 20 
mei gehouden werd met het oog op de onder het Belgisch voorzitterschap van de Raad 
opgestarte "gestructureerde dialoog" met de sportbeweging. De coördinatoren nemen 
kennis van een nota die het toen gevoerde debat samenvat.

14. Diversen

-

15. Datum volgende vergadering

 15 juni 2011, 15.00 - 18.30 uur
 16 juni 2011, 9.00 - 12.30 uur
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De vergadering wordt om 11.30 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 (1/2, Morten Løkkegaard (1/2), Doris Pack (1/2), Sampo Terho (2), Helga Trüpel (2)

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

Magdi Cristiano Allam (1/2), Maria Badia i Cutchet (1/2), Zoltán Bagó (1/2), Malika Benarab-Attou (1/2), Piotr Borys (1), Jean-Marie 
Cavada (1/2), Silvia Costa (1), Santiago Fisas Ayxela (1/2), Mary Honeyball (1/2), Cătălin Sorin Ivan (2), Petra Kammerevert (1), 
Emma McClarkin (1/2), Marek Henryk Migalski (1/2), Katarína Neveďalová (1/2), Chrysoula Paliadeli (1/2), Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid (1/2), Emil Stoyanov (1), Hannu Takkula (1/2), Sampo Terho (1/2), Marie-Christine Vergiat (1/2), Sabine Verheyen (1), Milan 
Zver (1/2)

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

Heinz K. Becker (1/2), Ivo Belet (2), Nessa Childers (1), Seán Kelly (1), Hans-Peter Martin (1/2), Georgios Papanikolaou (1), Olga 
Sehnalová (2), Joanna Katarzyna Skrzydlewska (2)

187 (2)

193 (3)

49 (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 fuq l-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

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 25.5.2011
(2) 26.5.2011

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
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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 tal-President/ 
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

Jarmila Brozikova (Teacher at the Secondary Vocational School and Apprentice Training Centre Kromeriz (Czech Republic), Marie 
Donnellan Griffin (Chief executive officer of County Dublin Vocational Education Committee, Dublin (Ireland), Heleen Terwijn 
(Founder of IMC Weekend School in the Netherlands), Mourad Mahidi (Board Member of the European Youth Forum (Austria)

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

Janis Rijnieks

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

Marie-Christinne Pironnet, Norbert Schoebel, Jean-François Lebrun, Lucie Davoine, Manuel Hubert, Marco-Umberto Moricca, 
Bernanrd Naudts, Javier Dominguez Baglietto, Fiorella Perotto, Adam Pokorny

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 oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

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 oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Ilona Kish (Secretary-general of Culture Action Europe)

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, Effy Tsonos, Shane Murphy

Rosario Galofre Gomez, Brigitte Auget

Maciej Preidl, Peter O'Broin

Antonia Luciani, Frédérique Chabaud, Stella Tutunzi

Manuel Berlogea
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
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