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JEGYZŐKÖNYV
a 2011. június 15-én, szerdán, 15.00–18.30,

és 2011 június 16-án, csütörtökön, 09.00–12.30 között tartott ülésről
BRÜSSZEL

Az ülést 2011. június 15-én, szerdán, 15.00-kor, Doris Pack (elnök) elnökletével nyitják meg.

1. A napirend elfogadása CULT_OJ (2011)0615v01-00

A napirendtervezetet a jelen jegyzőkönyvnek megfelelően fogadják el.

2. Az elnök közleményei

3. Eszmecsere Androulla Vassiliouval (az oktatásügyért, kultúráért, 
többnyelvűségért és ifjúságpolitikáért felelős biztossal)

Vassiliou biztos kifejti, hogy az év második felében a Bizottság fő kezdeményezése a 
felsőoktatás modernizálásáról szóló közlemény lesz. A Bizottság éves stratégiai 
kezdeményezései részét képező eme közlemény a felsőoktatás 2020-ra tervezett, a 
korcsoport 40%-ára kiterjedő kibővítésének minőségi kérdéseivel foglalkozna, például 
a felsőoktatáshoz való tisztességes hozzáféréssel, az egyetemek és a vállalatok közötti 
kapcsolattal, stb.  

A biztos asszony emellett beszél a többéves programok (előreláthatólag decemberben 
elfogadandó) következő generációjáról is. Optimista a tekintetben, hogy a programok 
jelenlegi generációjához képest nő a finanszírozás; ugyanakkor ennek az EU e 
területre irányuló fellépésének általános átalakításával kell járnia. Több képviselő 
hangot ad azzal kapcsolatos aggodalmának, hogy a Lisszaboni Szerződéssel kialakított 
új uniós hatáskörök ellenére a biztos asszony nem köteleződött el egy sportprogramra 
vonatkozó jogalkotási javaslat mellett.

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

4. 2012. évi költségvetés (III. szakasz – Bizottság)
A vélemény előadója: Morten Lokkegaard (ALDE)
Eszmecsere az előadó költségvetési módosításairól

A módosítások előterjesztésének határideje: 2011. június 27., hétfő, 12.00

Løkkegaard úr vázolja a prioritásokat (többek között az egész életen át tartó tanulás 
programja és a sport területét célzó kísérleti programok számára a kiadások 4,5%-os 
növelése) és válaszol a képviselők felvetéseire: különösen kritikusan nyilatkozik arról, 
ahogyan Reding biztos kezeli a Bizottság kommunikációs és tájékoztatási 
tevékenységét. 

Felszólalók: Ivo Belet, Lothar Bisky, Silvia Costa, Mary Honeyball, Petra 
Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Helga Trüpel és Bernard 
Naudts (Európai Bizottság).

5. A sport európai dimenziója

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

Előadó: Santiago Fisas Ayxela (PPE)
Illetékes: CULT –
Vélemények: ECON –

EMPL – Határozat: nincs vélemény
ENVI – Sophie Auconie (PPE)
IMCO – Eija-Riitta Korhola (PPE)
REGI – Határozat: nincs vélemény
JURI –
LIBE – Emine Bozkurt (S&D)
FEMM –

 Második eszmecsere

Fisas Ayxela vázolja gondolatait és válaszol a képviselők által felvetett kérdésekre. 

Felszólalók: Ivo Belet, Piotr Borys, Emine Bozkurt, Silvia Costa, Santiago Fisas 
Ayxela, Mary Honeyball, Emma McClarkin, Sampo Terho és Michal Krejza (Európai 
Bizottság).

Az ülést 17,45-kor berekesztik.

6. Koordinátorok ülése

A koordinátorok (zárt) ülése. A koordinátorok határozatait a jelen jegyzőkönyv 9. 
pontja tartalmazza.
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Az ülést 2011. június 16-án, csütörtökön 9.00-kor Doris Pack (elnök) elnökletével 
megnyitják.

7. Anne-Mari Nevala (GHK Consulting Ltd., Nagy-Britannia) előadása „A korai 
iskolaelhagyás csökkentése az Európai Unióban” című tanulmányról

Jelenleg minden hetedik európai fiatal középfokú tanulmányaik befejezése és 
felsőfokú tanulmányok vagy képzés megkezdése nélkül hagyja el az oktatási 
rendszert. Ugyan az oktatási kudarc hosszú távú költségei a foglalkoztatási kilátások, 
az egészség és általában az életesélyek szempontjából jól ismertek, e statisztika 
javítását célzó előrehaladás igen lassú. Az Európai Tanács 2011 júniusában az EU 
2020 stratégia öt legfontosabb célkitűzésének egyikeként elfogadta az iskolaelhagyás 
jelenlegi 14%-os arányának legfeljebb 10%- ra való csökkentésére irányuló 
célkitűzést. 2010 januárjában a CULT bizottság kérte, hogy végezzenek vizsgálatot a 
korai iskolaelhagyásról. A pályázati felhívást követően a GHK Consulting Ltd 
független európai politikai kutatási szervezetet bízták meg 2010 novemberében e 
tanulmány elvégzésével. Dr. Nevala ismerteti a képviselők előtt e tanulmány 
következtetéseit.

Felszólalók: Malika Benarab-Attou, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Doris Pack, 
Hannu Takkula, Milan Zver, Anne-Mari Nevala (GHK Consulting) és Adam Pokorny 
(Európai Bizottság).

8. A korai iskolaelhagyás felszámolása

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

Előadó: Mary Honeyball (S&D) PR – PE464.821v01-00
Illetékes: CULT –
Vélemények: EMPL – Nadja Hirsch (ALDE) PA – PE464.808v01-00

 Jelentéstervezet megvitatása
A módosítások előterjesztésének határideje: 2011. július 6., szerda, 12.00

Az előadó ismerteti jelentéstervezetét és válaszol a képviselők által felvetett 
kérdésekre.

9. A koordinátorok határozatainak jóváhagyása

A koordinátorok határozatait az alábbiak szerint elfogadják:

1.  A. Továbbítások 
Nem jogalkotási vélemények
1) A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: A 
bevándorlásról és a menekültügyről szóló éves jelentés (2010) COM (2011) 291 
végleges
Határozat: Nincs vélemény
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2) A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A körülöttünk levő 
világ változására adott új válasz COM (2011) 303 végleges
Határozat: Nem jogalkotási vélemény készítése (0,5 pont): az ERC képviselőcsoport 
jelöli ki az előadót

3) A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A szellemitulajdon-
jogok egységes piaca. A kreativitás és az innováció ösztönzése Európában a gazdasági 
növekedés elősegítése, minőségi munkahelyek teremtése, valamint kimagasló 
színvonalú termékek és szolgáltatások biztosítása céljából COM (2011) 287 végleges
Határozat: Nem jogalkotási vélemény készítése (0,5 pont): az ALDE képviselőcsoport 
jelöli ki az előadót.

Jogalkotási vélemények
4) Javaslat –Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Belső Piaci Harmonizációs 
Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
védelmével kapcsolatos egyes feladatokkal, köztük a közigazgatási és a magánszektor 
hamisítással és a szerzői jogi kalózkodással foglalkozó uniós megfigyelőközpont 
képviselőiként történő összehívásával való megbízásáról COM (2011) 288 végleges 
2011/0135 (COD)
Határozat: Jogalkotási vélemény készítése (1 pont): a PPE képviselőcsoport jelöli ki 
az előadót

5) Az Európai Parlament és a Tanács irányelvre irányuló javaslata az árva művek 
egyes megengedett felhasználási módjairól (EGT vonatkozású szöveg) COM (2011) 
289 végleges 2011/0136 (COD)

Határozat: Jogalkotási vélemény készítése (1 pont): a PPE képviselőcsoport jelöli ki 
az előadót.

2. 2011-es küldöttségek és látogatások

A koordinátorok tudomásul veszik az alábbi küldöttségek vagy látogatások várható 
összetételét és programtervezetét:
- Palermo, 2011. július 18–20.
- Wroclaw, 2011. szeptember 8–11.
- London (2012-es olimpia), 2011. augusztus 31–szeptember 1.

McClarkin asszony sürgeti a londoni látogatáson részvételüket tervező képviselőket, 
hogy a kedvezményes ár érdekében mihamarabb foglaljanak maguknak szállást. 

3. Meghallgatások 

Az elnök kiemeli annak fontosságát, hogy a bizottsági meghallgatásokon sokan 
vegyenek részt.
a) „Az európai felsőoktatási térség:  a jelenlegi helyzet” – 2011. október 4–5. 

A koordinátorok az alábbi szakértők meghívása mellett határoznak:
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– Gerry O'Sullivan, az Európai Programok vezetője, ír felsőoktatási hatóság 
– Giunio Luzzato professzor, Genfi Egyetem, a bolognai szakértők olasz csoportjának 
tagja 
– Markku Mattila professzor, a Finn Akadémia elnöke 
– Michel Feutrie, az EUCEN elnöke

A koordinátorok tartalékként az alábbi szakértők mellett határoznak: 

– Jan de Groof professzor, a belgiumi flamand egyetemekért felelős kormánybiztos
– Vassilios Papazoglou, az Oktatási Minisztérium felsőoktatási államtitkára, a hellén 
felsőoktatási minőségbiztosítási ügynökség tagja
–Dr. Riitta Mustonen, a Finn Akadémia alelnöke

b) „Az EU audiovizuális politikája a digitális korban” – 2011. július 13.

A koordinátorok jóváhagyják e meghallgatások végleges programtervezetét.

4. Hatásköri összeütközés a LIBE bizottsággal: jelentés a média szabadságáról 

A koordinátorok:
– meghallgatják az elnök beszámolóját a Bizottsági Elnökök Értekezlete 2011. június 
7-i ülésén e hatásköri összeütközésről folyó eszmecseréről;

– tudomásul veszik Lopez-Aguilar 2011. június 7-én az elnökhöz írt levelét, amelyben 
beszámol arról, hogy a LIBE koordinátorai beleegyeztek kérésük mérséklésébe, és 
már nem saját kezdeményezésű jogalkotási jelentés, hanem ugyanilyen cím alatt 
pusztán rendes saját kezdeményezésű jelentés készítésének engedélyezését kérik; 

– úgy határoznak, hogy mivel a CULT bizottság felel a „határok nélküli 
televíziózásról” szóló irányelvért, amely az uniós jog fő eszköze a média területén, az 
elnöknek továbbra is szembe kell helyezkednie a LIBE bizottság által a média 
szabadságáról szóló saját kezdeményezésű jelentés készítésének engedélyezésére 
irányuló kérésével; 
– hangsúlyozzák, hogy ettől teljesen független, hogy a CULT bizottság a 
későbbiekben kérvényezni fogja-e vagy sem egy saját kezdeményezésű jelentés 
elkészítését a média uniós helyzetének szempontjairól;

– megjegyzi, hogy amennyiben a LIBE és a CULT bizottság között nem lehetséges 
megállapodásra jutni e kérdésben, azt az Elnökök Értekezlete elé kell terjeszteni. 

5. A bizottság előtt tartandó előadásokra irányuló kérelmek 

A koordinátorok a következő ülésre halasztják annak eldöntését, hogy meghívják-e a 
„Jardin d'Europe” szervezetet, hogy a bizottság egy későbbi ülésén előadást tartson a 
tevékenységéről.

6. Egyéb kérdések

a) A bizottság 2011. augusztus 29–30-i ülésének esetleges törlése
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A koordinátorok úgy határoznak, hogy: 

– törlik a bizottság 2011. augusztus 29–30-ra tervezett ülését
– kérik a koordinátorok ülésének 2011. szeptember 12-én, hétfőn, Strasbourgban 
történő megtartásának engedélyezését.

b) A 2011-es Internetirányítási Fórum, Nairobi  

A koordinátorok úgy határoznak, hogy:

– sürgetik az ITRE bizottságot, hogy a CULT bizottság egy tagját is vegyék fel a 3 fős 
eseti küldöttségbe, amely 2011. szeptember 27–30-án Nairobiba utazik az
Internetirányítási Fórumra; 
– a következő ülésre halasztják annak meghatározását, hogy ki képviselje a CULT 
bizottságot.

10. Egyéb kérdések

11. A következő ülés(ek) időpontja és helye

 2011. július 13., 9.00–12.30 és 15.00–18.30
 2011. július 14., 9.00–12.30

Az ülést 10.35-kor berekesztik.
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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 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/ 
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 dos grupos políticos/Secretariate 
grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat
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