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EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro kulturu a vzdělávání

CULT_PV(2011)0615_1

ZÁPIS
ze schůze konané ve dnech 15. června 2011 od 15:00 do 18:30

a 16. června 2011 od 9:00 do 12:30
BRUSEL

Schůze byla zahájena ve středu 15. června 2011 v 15:00 a předsedala jí Doris Packová
(předsedkyně).

1. Přijetí pořadu jednání CULT_OJ (2011)0615v01-00

Pořad jednání byl přijat ve znění uvedeném v tomto zápisu.

2. Sdělení předsedkyně

3. Výměna názorů s Androullou Vassiliouvou, komisařkou pro výchovu, kulturu, 
mnohojazyčnost a mládež

Komisařka Vassiliouvá vysvětlila, že hlavní iniciativou Komise v druhé polovině roku 
bude sdělení o modernizaci vysokoškolského vzdělávání. Toto sdělení, které je jednou
z každoročních strategických iniciativ Komise, se bude zabývat otázkami kvality
v souvislosti s plánovaným rozšířením vysokoškolského vzdělávání, které má do roku 
2020 obsáhnout 40 % populačního ročníku, jako je spravedlivý přístup
k vysokoškolskému vzdělání, vztah mezi univerzitami a podniky atd. 

Komisařka rovněž hovořila o další generaci víceletých programů (které mají být 
přijaty pravděpodobně v prosinci). Optimisticky se vyjádřila ke zvýšení financování
v porovnání se současnou generací programů, které však může být doprovázeno 
obecnou restrukturalizací opatření EU v těchto oblastech. Někteří poslanci vyjádřili 
znepokojení nad tím, že i přes nové pravomoci EU stanovené Lisabonskou smlouvou, 
se komisařka stále nemohla závazně vyjádřit k legislativnímu návrhu pro sportovní 
program.

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

4. Rozpočet na rok 2012 (Oddíl III: Komise)
Navrhovatel: Morten Løkkegaard (ALDE)
Výměna názorů o pozměňovacích návrzích k rozpočtu předložených 
navrhovatelem

Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: pondělí 27. června 2011 ve 12:00

Pan Løkkegaard nastínil své priority (mezi nimi i zvýšení výdajů o 4,5 % na program 
celoživotního učení a pilotní program v oblasti sportu) a vyjádřil se k připomínkám 
poslanců. Kritizoval zejména řízení komunikačních a informačních činností Komise 
komisařkou Redingovou.

Vystoupili: Ivo Belet, Lothar Bisky, Silvia Costa, Mary Honeyball, Petra 
Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Helga Trüpel a Bernard Naudts 
(Evropská komise).

5. Evropský rozměr ve sportu

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

Zpravodaj: Santiago Fisas Ayxela (PPE)
Příslušný 
výbor:

CULT –

Stanoviska: ECON –
EMPL – rozhodnutí: bez stanoviska
ENVI – Sophie Auconie (PPE)
IMCO – Eija-Riitta Korhola (PPE)
REGI – Rozhodnutí: bez stanoviska
JURI –
LIBE – Emine Bozkurt (S&D)
FEMM –

 druhá výměna názorů

Pan Fisas Ayxela uvedl své názory a vyjádřil se k připomínkám poslanců. 

Vystoupili: Ivo Belet, Piotr Borys, Emine Bozkurt, Silvia Costa, Santiago Fisas 
Ayxela, Mary Honeyball, Emma McClarkin, Sampo Terho a Michal Krejza (Evropská 
komise).

Schůze skončila ve 17:45
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6. Schůze koordinátorů

Koordinátoři se sešli na neveřejné schůzi. Jejich rozhodnutí jsou zaznamenána
v bodu 9 tohoto zápisu.

Schůze byla za plné účasti zahájena v úterý 16. června 2011 v 9:00 a předsedala jí Doris 
Packová (předsedkyně).

7. Prezentace studie o řešení problému předčasného ukončování školní docházky
v EU, paní Anne-Mari Nevalová (GHK Consulting Ltd, Spojené království)

V současné době jeden ze sedmi mladých Evropanů opouští vzdělávací systém bez 
ukončení vyššího středoškolského vzdělání a bez dalšího pokračování ve vzdělávání
a odborné přípravě. Přestože z dlouhodobého hlediska je cena za neúspěch ve 
vzdělávání, pokud jde o možnost zaměstnání, zdraví a životní příležitosti obecně, 
dobře známa, postup ke snížení tohoto počtu je pomalý. V červnu Evropská rada 
přijala jako jeden z pěti hlavních cílů strategie EU 2020 snížení míry předčasného 
ukončování školní docházky ze stávajících 14 % na maximálně 10 %. V lednu 2010 se 
výbor CULT rozhodl, že požádá o vypracování studie o předčasném ukončování 
školní docházky. Po výzvě k předkládání nabídek byla nezávislá organizace pro 
výzkum veřejné politiky GHK Consulting Ltd pověřena vypracováním studie
v listopadu 2010. Dr. Nevalová seznámila členy výboru se závěry studie.

Vystoupili: Malika Benarab-Attou, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Doris Pack, 
Hannu Takkula, Milan Zver, Anne-Mari Nevala (GHK Consulting) a Adam Pokorny 
(Evropská komise).

8. Snížení míry předčasného ukončování školní docházky

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

Zpravodaj: Mary Honeyball (S&D) PR – PE464.821v01-00
Příslušný 
výbor:

CULT –

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

 Projednání návrhu zprávy
Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: středa 6. července 2011, 12:00

Zpravodajka předložila svůj návrh zprávy a reagovala na připomínky poslanců.

9. Schválení rozhodnutí koordinátorů

Koordinátoři přijali tato rozhodnutí:

1.  A. Postoupení 
Nelegislativní stanoviska



PE467.058v01-00 4/9 PV\869827CS.doc

CS

1) Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Výroční zpráva
o přistěhovalectví a azylu (2010) KOM (2011) 291 v konečném znění 
Rozhodnutí: bez stanoviska

2) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů – Nový přístup k sousedství, jež prochází změnami 
(KOM(2011)303 v konečném znění
Rozhodnutí: Bude vypracováno nelegislativní stanovisko (0,5 bodu): Navrhovatele
jmenuje skupina ECR.

3) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů – Jednotný trh práv duševního vlastnictví. Podpora 
kreativity a inovací za účelem zajištění hospodářského růstu, vysoce kvalitních 
pracovních míst a prvotřídních výrobků a služeb v Evropě KOM (2011) 287
v konečném znění
Rozhodnutí: Bude vypracováno nelegislativní stanovisko (0,5 bodu): Navrhovatele
jmenuje skupina ALDE.

Legislativní stanoviska 

4) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se Úřadu pro harmonizaci 
na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) svěřují určité úkoly 
související s ochranou práv duševního vlastnictví, včetně sdružování zástupců 
veřejného a soukromého sektoru v podobě evropského střediska pro sledování 
padělání a pirátství KOM (2011) 288 v konečném znění 2011/0135 (COD)
Rozhodnutí: Bude vypracováno legislativní stanovisko (1 bod): Navrhovatele jmenuje 
skupina PPE.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech 
užití osiřelých děl (Text s významem pro EHP) KOM (2011) 289 v konečném znění 
2011/0136 (COD)

Rozhodnutí: Bude vypracováno legislativní stanovisko (1 bod): Navrhovatele jmenuje 
skupina PPE.

2. Delegace a návštěvy v roce 2011

Koordinátoři vzali na vědomí plánované složení a návrh programu delegací nebo cest 
výboru:
- Palermo, 18. – 20. července
- Wroclaw, 8. – 11. září
- Londýn (Olympiáda 2012), 31. srpna – 1. září

Paní McClarkinová naléhavě vyzvala členy, kteří se hodlají zúčastnit návštěvy 
Londýna, aby si včas rezervovali hotelové pokoje a mohli tak využít preferenční 
sazby.

3. Slyšení 
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Předsedkyně zdůraznila význam vysoké účasti na slyšeních výboru.
a) „Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání: současný stav“ 4.–5. října

Koordinátoři rozhodli, že by měli být pozváni tito odborníci: 

- Pan Gerry O'Sullivan, vedoucí evropských programů, Irský úřad pro vysokoškolské 
vzdělávání
- Profesor Giunio Luzzato, Univerzita v Janově, člen italské skupiny odborníků na 
boloňský proces
- Profesor Markku Mattila, ředitel Finské akademie
- Pan Michel Feutrie, předseda EUCEN

Rozhodli také, že náhradníky budou:

- Profesor Jan de Groof, vládní zmocněnec pro vysoké školy ve Vlámském 
společenství Belgie
- Pan Vassilios Papazoglou, tajemník pro vysoké školy Ministerstva školství, člen 
Řecké agentury pro zajišťování kvality vysokých škol
- Dr. Riitta Mustonen, zástupkyně ředitele Finské akademie

b) „Audiovizuální politika EU v digitální době“ 13. července 2011

Koordinátoři schválili konečný návrh programu tohoto slyšení.

4. Spor o příslušnost s výborem LIBE: zpráva o svobodě médií

Koordinátoři:
- vyslechli zprávu předsedkyně o projednávání tohoto sporu o příslušnost na 
Konferenci předsedů výborů dne 7. června;

- vzali na vědomí dopis pana Lopeze-Aguilara ze dne 7. června předsedkyni, v němž 
sděloval, že se koordinátoři výboru LIBE dohodli snížit své požadavky a nežádat již
o povolení vypracovat legislativní zprávu z vlastního podnětu, ale požádat o povolení 
pouze k vypracování normální zprávy z vlastního podnětu, byť se stejným názvem; 

- rozhodli, že vzhledem k tomu, že výbor CULT je odpovědný za směrnici
o audiovizuálních a mediálních službách, která je hlavním nástrojem právních 
předpisů EU v oblasti sdělovacích prostředků, měla by předsedkyně i nadále být proti 
žádosti výboru LIBE o povolení vypracovat zprávu z vlastního podnětu o svobodě 
sdělovacích prostředků;

- zdůraznili, že to, zda výbor CULT následně požádá nebo nepožádá o povolení
k vypracování zprávy z vlastního podnětu o situaci v oblasti sdělovacích prostředků
v EU, je samostatnou otázkou;

- konstatovali, že nebude-li dohoda mezi výbory LIBE a CULT v této věci možná, 
bude tato záležitost postoupena Konferenci předsedů. 

5. Žádosti o vystoupení ve výboru
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Koordinátoři odložili na příští schůzi rozhodnutí, zda vyzvat organizaci „Jardin 
d'Europe“, aby informovala o své činnosti na některé z příštích schůzí výboru.

6. Různé

a) Schůze výboru: 29.– 30. srpna 2011: možné zrušení

Koordinátoři rozhodli: 

- zrušit schůzi výboru plánovanou na 29.– 30. srpna 
- požádat o povolení uspořádat schůzi koordinátorů ve Štrasburku v pondělí 12. září.

b) Fórum pro správu internetu 2011, Nairobi 

Koordinátoři rozhodli:

- naléhat na výbor ITRE, aby zařadil jednoho člena výboru CULT do tříčlenné 
delegace ad hoc, která pojede na Fórum pro správu internetu v Nairobi ve dnech 27. –
30. září;
- odložit na příští schůzi rozhodnutí o tom, který člen by měl výbor CULT zastupovat.

10. Různé

11. Příští schůze

 13. července 2011 od 9:00 do 12:30 a od 15:00 do 18:30
 14. července 2011 od 9:00 do 12:30

Schůze skončila v 10:35
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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

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/Prítomný dňa/Navzoci 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/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

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

Effy Tsonos, Shane Murphy

Rosario Galofre Gomez, Brigitte Auget, Astrid Burhoi

Maciej Preidl, Peter O'Broin

Antonia Luciani, Frédérique Chabaud, Louisa Ferry

Charlotte Balavoine, Margarita Akritidou 

Hanne Ristevirta 
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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 
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