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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по култура и образование

CULT_PV(2011)0615_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 15 юни 2011 г., 15,00 ч.-18,30 ч.,

и 16 юни 2011, 9,00 ч.-12,30 ч.
БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 15 юни 2011 г., сряда, в 15,00 ч., под председателството 
на Doris Pack  (председател).

1. Приемане на дневния ред CULT_OJ (2011)0615v01-00

Дневният ред беше приет във вида, отразен в настоящия протокол.

2. Съобщения на председателя

3. Размяна на мнения с Андрула Василиу (член на Европейската комисия, 
отговарящ за образованието, културата, езиковото многообразие и 
младежта) 

Членът на ЕК Андрула Василиу обясни, че главната инициатива на Комисията 
през втората половина на годината ще бъде съобщение за модернизирането на 
висшето образование. Това съобщение – една от годишните стратегически 
инициативи на Комисията – ще засяга въпроси, свързани с качеството във връзка 
с планираното разширение на висшето образование за обхващане на 40% от 
възрастовата група до 2020 г., като справедлив достъп до висше образование, 
отношенията между университетите и бизнеса и т.н. 

Тя също така говори за следващото поколение многогодишни програми (които 
вероятно ще бъдат приети през декември) и изрази оптимизъм по отношение на 
финансирането в сравнение със сегашното поколение програми, но каза, че това 
може да бъде съпътствано от общо преструктуриране на дейността на ЕС в тези 
области. Няколко членове на ЕП изразиха загриженост от факта, че въпреки 
новите компетенции на ЕС, произтичащи от Договора от Лисабон, членът на 
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Комисията не се ангажира относно законодателно предложение за програма в 
областта на спорта.

Оратори: Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Piotr Borys, Emine Bozkurt, Santiago 
Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Doris Pack, Chrysoula 
Paliadeli, Marco Scurria, Емил Стоянов, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Sabine 
Verheyen, Milan Zver.

4. Бюджет за 2012 г. (Раздел III:  Комисия)
Докладчик по становище: Morten Lokkegaard (ALDE)
Размяна на мнения относно измененията на бюджета, предложени от 
докладчика 

Краен срок за внасяне на измененията: понеделник 27 юни 2011 г., 12,00 ч.

Г-н Løkkegaard очерта своите приоритети (сред които 4,5°% увеличение на 
разходите за програмата за учене през целия живот и пилотен проект в областта 
на спорта) и отговори на въпроси, повдигнати от членове на ЕП: той беше 
особено критичен към управлението на члена на Комисията г-жа Рединг на 
дейностите на Комисията в областта на комуникацията и информацията.

Оратори: Ivo Belet, Lothar Bisky, Silvia Costa, Mary Honeyball, Petra 
Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Helga Trüpel и Bernard Naudts 
(Европейска комисия).

5. Европейското измерение в спорта

CULT/7/05968
2011/2087(INI) COM(2011)0012

Докладчик: Santiago Fisas Ayxela (PPE)
Водеща: CULT –
Подпомагащ
а:

ECON –

EMPL – Решение: без становище
ENVI – Sophie Auconie (PPE)
IMCO – Eija-Riitta Korhola (PPE)
REGI – Решение: без становище
JURI –
LIBE – Emine Bozkurt (S&D)
FEMM –

 Втора размяна на мнения

Г-н Fisas Ayxela  представи идеите си по темата и отговори на въпросите, 
повдигнати от членовете. 

Оратори: Ivo Belet, Piotr Borys, Emine Bozkurt, Silvia Costa, Santiago Fisas 
Ayxela, Mary Honeyball, Emma McClarkin, Sampo Terho и Michal Krejza 
(Европейска комисия).
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Заседанието беше закрито в 17,45 ч.

6. Заседание на координаторите

Координаторите се срещнаха (при закрити врата). Решенията им са записани под 
точка 9 на настоящия протокол.

Заседанието беше открито на 16 юни 2011 г., вторник, в 9,00 ч, под председателството 
на Doris Pack (председател).

7. Представяне на проучване относно „Намаляване на преждевременното 
напускане на училище в ЕС“, проведено от г-жа Anne-Mari Nevala (GHK 
Consulting Ltd, Обединено кралство)

Понастоящем един от седем млади европейци  напуска образователната система 
без да завърши средното си образование и без да продължи с някакъв вид 
образование или обучение. Макар че цената в дългосрочен план на 
незавършеното образование – по отношение на с перспективите за намиране на 
работа, здравето и шансовете в живота като цяло – е добре известна, напредъкът 
към намаляване на този процент е бавен. През юни Европейският съвет прие 
като една от петте водещи цели на стратегията ЕС 2020 намаляване на дела на 
преждевременно напускащите училище от сегашните 14°% на под 10°%. През 
януари 2010 г. комисията по култура и образование реши да възложи проучване 
за ранното отпадане от училище. След покана за представяне на предложения,
на GHK Consulting Ltd, независима организация за проучване на обществените 
политики, беше възложено да проведе проучването през ноември 2010 г. Д-р 
Nevala представи резултатите на членовете на комисията. 

Оратори: Malika Benarab-Attou, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Doris Pack, 
Hannu Takkula, Milan Zver, Anne-Mari Nevala (GHK Consulting) и Adam Pokorny 
(Европейска комисия).

8. Борба с преждевременното напускане на училище

CULT/7/05977
2011/2088(INI) COM(2011)0018

Докладчик: Mary Honeyball (S&D) PR – PE464.821v01-00
Водеща: CULT –
Подпомагащ
а:

EMPL – Nadja Hirsch (ALDE) PA – PE464.808v01-00

 Разглеждане на проектодоклада
Краен срок за внасяне на измененията: сряда 6 юли 2011 г., 12,00 ч.

Докладчикът  представи своя проектодоклад и отговори на въпросите, 
повдигнати от членовете на комисията.



PE467.058v01-00 4/10 PV\869827BG.doc

BG

9. Одобряване на решенията на координаторите

Решенията на координаторите бяха одобрени, както следва:

1.  A. Разпределяне 
Незаконодателни становища
1) Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета „Годишен 
доклад относно имиграцията и убежището (2010 г.)“ COM (2011) 291 
окончателен
Решение: Без становище

2) Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Нов отговор на 
промените в съседните държави“  COM (2011) 303 окончателен
Решение: Изготвяне на незаконодателно становище (0,5 точки): групата ECR ще 
назначи докладчик.

3) Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до 
Икономическия и социален комитет и до Комитета на регионите „Единен пазар 
за правата върху интелектуална собственост. Насърчаване на творчеството и 
новаторството за икономически растеж, работни места за квалифициран 
персонал и първокласни продукти и услуги в Европа“
Решение: Изготвяне на незаконодателно становище (0,5 точки): групата  ALDE 
ще назначи докладчик.

Законодателни становища
4) Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
възлагане на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и 
модели) на определени задачи, свързани със защитата  на права върху 
интелектуалната собственост, включително обединяването на представители на 
обществения и частния сектор в Европейска обсерватория за фалшифицирането 
и пиратството COM (2011) 288 окончателен 2011/0135 (COD)
Решение: Изготвяне на законодателно становище (1 точка): групата EPP ще 
назначи докладчик.

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
някои позволени начини на ползване на осиротели произведения (текст от 
значение за ЕИП) COM (2011) 289 окончателен 2011/0136 (COD)

Решение: Изготвяне на законодателно становище (1 точка): групата EPP ще 
назначи докладчик.

2. Делегации и посещения за 2011 г.

Координаторите се запознаха с планираните членства и проектопрограми на 
делегациите на комисията или посещения до:
- Palermo 18-20 юли;
- Вроцлав 8-11 септември.
- Лондон (2012 Олимпийски игри) 31 август – 1 септември
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Г-жа McClarkin настоятелно призова членовете на ЕП, които планират да 
участват в посещението в Лондон да направят резервации на хотелските си стаи 
възможно най-скоро, за да могат да ползват преференциални цени.

3. Изслушвания 

Председателят подчерта значението на добрата посещаемост на изслушванията 
на комисията.
а) „Европейското висше образование: настоящо състояние“

Координаторите взеха решение да бъдат поканени следните вещи лица:

- г-н Gerry O'Sullivan, ръководител европейски програми в органа за висше 
образование на Ирландия;
- професор Giunio Luzzato, Университет на Генуа,  член на италианската група 
на експерти в областта на Болонския процес;
- професор Markku Mattila, председател на Академията на Финландия;
- г-н Michel Feutrie, председател на  EUCEN.

Те също определиха като евентуални заместници:

- професор Jan de Groof, правителствен комисар за университетите във 
фламандската общност в Белгия;
- г-н Vassilios Papazoglou, секретар за висше образование в министерството на 
образованието, член на агенцията за гарантиране на качеството на висшето 
образование на Гърция;
- д-р Riitta Mustonen, заместник председател на Академията на Финландия.

б) „Аудио-визуалната политика на ЕС в ерата на цифровите технологии“- 13 
юли 2011 г.

Координаторите одобриха проектопрограмата за това публично изслушване.

4. Конфликт относно правомощията с LIBE: доклад за свободата на 
медиите

Координаторите:
- изслушаха доклада на председателя относно обсъждането на този конфликт на 
правомощията, проведено на Съвета на председателите на комисии на 7 юни;

- запознаха се с писмо до председателя от Mr. Lopez-Aguilar от 7 юни, в което се 
съобщава, че координаторите на LIBE са се съгласили да променят искането си 
и вече да не искат разрешение за съставяне на законодателен доклад по 
собствена инициатива, а само за обикновен доклад по собствена инициатива, 
макар и със същото заглавие; 

- решиха, че тъй като CULT е водеща за директивата в областта на аудиовизията 
и предоставянето на медийни услуги, която е основен инструмент на 
европейското право в областта на медиите, председателят следва да продължи 
да се противопоставя на искането на  комисията LIBE за съставяне на доклад по 
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собствена инициатива относно свободата на медиите;
- подчертаха, че това дали комисията CULT може впоследствие да поиска 
разрешение за съставяне на доклад по собствена инициатива относно различни 
аспекти на медийната ситуация в ЕС е отделен въпрос;

- отбелязаха, че ако постигането на съгласие между комисиите LIBE и CULT по 
този въпрос се окаже невъзможно, той ще бъде отнесен до Председателския 
съвет. 

5. Искания за презентации пред комисията

Координаторите отложиха за следващото заседание решението дали да поканят 
„Jardin d'Europe“ да направи презентация на своята работа на бъдещо заседание 
на комисията.

6. Други въпроси

а) Заседание на комисията – 29-30 август 2011: евентуално отменяне

Координаторите решиха да : 

- отменят заседанието на комисията, планирано за 29-30 август;
- да поискат разрешение за провеждане на среща на координаторите в Страсбург 
на 12 септември, понеделник.

б) Форум по интернет управление 2011, Найроби 

Координаторите решиха да:

- настояват пред комисията ITRE за включване на член на комисията CULT в 
тричленната делегация за Форума по интернет управление в Найроби на 27-30 
септември;
- отложат за следващото заседание решението кой член на комисията следва да 
представлява CULT.

10. Други въпроси

11. Следващо заседание

 13 юли 2011 г., 9,00–12,30 ч. и 15,00–18,30 ч.
 14 юли 2011 г., 9,00 – 12,30 ч.

Заседанието беше закрито в 10,35 ч.
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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 (*)

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), Petra Kammerevert (1/2), Emma McClarkin (1), 
Chrysoula Paliadeli (1), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (2), Marietje Schaake (1), Marco Scurria (1/2), Emil Stoyanov (1/2), Hannu 
Takkula (1/2), László Tőkés (1), Sabine Verheyen (1/2), Milan Zver (1/2)

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

Lothar Bisky (1/2), Morten Løkkegaard (1), Doris Pack (1/2), Sampo Terho (1/2), Helga Trüpel (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 (1/2), Nessa Childers (1), Nadja Hirsch (2), Hans-Peter Martin (2), Georgios Papanikolaou (1), Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein (1)

187 (2)

Emine Bozkurt (1)

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) 15.6.2011
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(2) 16.6.2011

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 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

Androulla Vassiliou (Commissioner), Anne-Mari Nevala (GHK Consulting Ltd, UK)

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

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, Bernanrd Naudts, Adam Pokorny, Michal Krejza, Petya Genova, Alinne Matkovic, 
Oana-Raluca Diroescu, Susanne Conze

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/ 
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