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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie cultuur en onderwijs

CULT_PV(2011)0615_1

NOTULEN
Vergadering van 15 juni 2011, 15.00 - 18.30 uur

en 16 juni 2011, 9.00 – 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op 15 juni 2011 om 15.00 uur geopend onder voorzitterschap van Doris 
Pack (voorzitter).

1. Aanneming van de agenda CULT_OJ (2011)0615v01-00

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

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Gedachtewisseling met  Androulla Vassiliou, commissaris voor Onderwijs, 
cultuur, meertaligheid en jeugdzaken

Commissaris Vassiliou zet uiteen dat het voornaamste initiatief  van de Commissie in 
de tweede helft van dit jaar zal bestaan uit een Mededeling inzake de modernisering 
van het hoger onderwijs. Deze mededeling - een van de jaarlijkse strategische 
initiatieven van de Commissie - zal ingaan op kwalitatieve kwesties over de expansie 
van het hoger onderwijs tot 40% van het leeftijdscohort in 2020, met aspecten zoals 
eerlijke toegang tot het hoger onderwijs, de relatie tussen universiteiten en 
ondernemingen, enz. 

De Commissaris spreekt voorts over de komende generatie van meerjarenprogramma's 
(die waarschijnlijk in december zal worden goedgekeurd). Zij toont zich optimistisch 
over de verhoging van de financiële middelen in vergelijking met die van de huidige 
generatie programma's; maar dit zou vergezeld kunnen gaan van een algemene 
herstructurering van de activiteiten van de EU op dit gebied. Een aantal leden blijft  
bezorgdheid koesteren over het feit dat, ondanks de nieuwe bevoegdheden die door het 
Verdrag van Lissabon aan de EU zijn toegekend, de Commissaris nog steeds niet in 
staat is toezeggingen te doen aangaande een wetsvoorstel voor een programma op het 
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gebied van de sport.

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

4. Begroting 2012 - (Afdeling III: Commissie)
Rapporteur voor advies: Morten Lokkegaard (ALDE)
Gedachtewisseling over de BUDG-amendementen van de rapporteur

Termijn voor de indiening van amendementen: Maandag 27 juni 2011, 12.00 uur

Dd De heer Løkkegaard geeft een uiteenzetting van zijn prioriteiten (waaronder een 
verhoging met 4,5% van het programma voor "levenslang leren" en een pilootproject 
op het gebied van de sport) en hij antwoord op door de leden gemaakte opmerkingen: 
hij staat uiterst kritisch tegenover de wijze waarop Commissaris Reding de activiteiten 
op het gebied van communicatie en informatie heeft beheerd.

Sprekers: Ivo Belet, Lothar Bisky, Silvia Costa, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, 
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Helga Trüpel en Bernard Naudts (Commissie).

5. De Europese dimensie van de sport

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

Rapporteur: Santiago Fisas Ayxela (PPE)
Ten 
principale:

CULT –

Adviezen: ECON –
EMPL – Besluit: geen advies
ENVI – Sophie Auconie (PPE)
IMCO – Eija-Riitta Korhola (PPE)
REGI – Besluit: geen advies
JURI –
LIBE – Emine Bozkurt (S&D)
FEMM –

 Tweede gedachtewisseling

Mr. De heer Fisas Ayxela zet zijn ideeën uiteen en gaat in op door de leden gemaakte 
opmerkingen. 

Sprekers: Ivo Belet, Piotr Borys, Emine Bozkurt, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, 
Mary Honeyball, Emma McClarkin, Sampo Terho en Michal Krejza (Commissie).

De vergadering wordt om 17.45 uur gesloten.
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6. Coördinatorenvergadering

De coördinatoren komen (achter gesloten deuren) bijeen. Hun beslissingen staan onder 
punt 9 van deze notulen.

De voltallige vergadering wordt op 16 juni 2011 om 9.00 uur geopend onder voorzitterschap 
van Doris Pack, voorzitter.

7. Presentatie van een onderzoek naar beperking van voortijdige schoolverlating in 
de EU door mw. Anne-Mari Nevala (GHK Consulting Ltd, VK)

Thans verlaat één op elke zeven jonge Europeanen het onderwijssysteem zonder hun 
middelbare onderwijs te hebben voltooid en zonder enige andere vorm van onderwijs 
of opleiding. De kosten op lange termijn  van een gebroken opleiding voor de 
werkgelegenheidsvooruitzichten, en de kansen in het leven in het algemeen, zijn wel 
bekend, maar er wordt slechts heel langzaam vooruitgang geboekt bij de vermindering 
van dit cijfer. In juni keurde de Europese Raad als een van zijn vijf voornaamste 
streefcijfers voor de Strategie EU 2020 het voornemen goed om dit cijfer van de 
huidige 14% terug te brengen tot 10%.  In januari 2010 heeft de Commissie CULT 
besloten opdracht te geven tot een studie over het probleem van her vroegtijdige 
schoolverlaten. Na een openbare inschrijving kreeg GHK Consulting Ltd., een 
onafhankelijke organisatie voor onderzoek naar de overheidssector,  in november 2010  
de opdracht tot een studie. Dr. Nevala geeft ter wille van de leden een uiteenzetting 
van de conclusies daarvan. 

Sprekers: Malika Benarab-Attou, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Doris Pack, 
Hannu Takkula, Milan Zver, Anne-Mari Nevala (GHK Consulting) en Adam Pokorny 
(Commissie).

8. Bestrijding van voortijdig schoolverlaten

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

Rapporteur: Mary Honeyball (S&D) PR – PE464.821v01-00
Ten 
principale:

CULT –

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

 Behandeling ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: woensdag 6 juli 2011, 12.00 uur

De rapporteur licht haar ontwerpverslag toe en antwoordt op de opmerkingen van de 
leden. 

9. Goedkeuring van de besluiten van de coördinatoren

De volgende besluiten van de coördinatoren worden goedgekeurd:
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1.  A. Verwijzingen 
Niet-wetgevingsadviezen
1) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: Jaarverslag 
over immigratie en asiel (2010)
Besluit: geen advies

2) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Inspelen op 
veranderingen in onze buurlanden (COM(2011) 303 definitief
Besluit: Niet-wetgevingsadvies opstellen (0,5 punt): De ECR-Fractie zal een 
rapporteur voor advies benoemen.

3) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: een eengemaakte markt 
voor intellectuele-eigendomsrechten. Creativiteit en innovatie bevorderen met het oog 
op economische groei, kwaliteitsjobs en eersteklasproducten en -diensten in Europa 
COM (2011) 287 def
Besluit: Niet-wetgevingsadvies opstellen (0,5 punt): De ALDEFractie zal een 
rapporteur voor advies benoemen.

ADVIEZEN INZAKE WETGEVINGSTEKSTEN
4) Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
toewijzing aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, 
tekeningen en modellen) van bepaalde taken die verband houden met de bescherming 
van intellectuele-eigendomsrechten, met inbegrip van de vergaderingen van de 
vertegenwoordigers van de publieke en particuliere sector als Europees 
Waarnemingscentrum voor namaak en piraterij  COM (2011) 288 def. 2011/0135 
(COD)
Besluit: Wetgevingsadvies opstellen (1 punt): De EPP-Fractie zal een rapporteur voor 
advies benoemen.

5) Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde 
toegestane gebruikswijzen van verweesde werken (voor de EER relevante tekst) COM 
(2011) 289 def.  2011/0136 (COD)

Besluit: Wetgevingsadvies opstellen (1 punt): De EPP-Fractie zal een rapporteur voor 
advies benoemen.

2. Delegaties en bezoeken voor 2011

De coördinatoren nemen kennis van het voorgenomen lidmaatschap en van 
ontwerpprogramma's van delegaties van de commissie voor bezoeken aan:
- Palermo, 18-20 juli
- Wroclaw, 8-11 september
- Londen (Olympische Spelen 2012), 31 augustus 1 sptember

Mw. Clarkin dringt er bij de leden die van plan zijn deel te nemen aan het bezoek aan 
Londen op aan om hun hotelkamers spoedig te boeken, zodat ze van voordelige 
tarieven kunnen profiteren.
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3. Hoorzittingen 

De voorzitter onderstreept dat een goede presentie van de leden op de hoorzittingen 
van de commissie van groot belang is.
a) "De Europese Zone voor Hoger Onderwijs: De huidige situatie" - 4-5 oktober

De coördinatoren hebben besloten dat de volgende deskundigen als getuigen worden 
uitgenodigd:

- De heer Gerry O'Sullivan, Hoofd van Europese Programma', Ierse Autoriteit voor 
Hoger Onderwijs..
- Professor Giunio Luzzato, Universiteit van Genua, Lid van de Italiaanse Groep van 
Deskundigen inzake het Bologna-proces
- Professor Markku Mattila, Voorzitter van de Academie van Finland
- De heer Michel Feutrie, Voorzitter van de EUCEN

Ook wordt besloten de volgende deskundigen in reserve te houden ter vervanging van 
eventuele verhinderde  personen.

- Professor Jan de Groof, Regeringscommissaris voor de Universiteiten van de 
VlaamseGemeenschap in België.
- De heer Vassilios Papazoglou, Secretaris voor Hoger Onderwijs bij het Griekse 
Ministerie van Onderwijs, lid van het Griekse Bureau ter Verzekering van de Kwaliteit 
van het Hoger Onderwijs 
- Dr. Riitta Mustonen, Vicevoorzitter van de  Academie van Finland

b) "Audiovisueel beleid van de EU in het digitale tijdperk" - 13 juli 2011

De coördinatoren keuren het definitieve programma van deze hoorzitting goed.

4. Bevoegdhedengeschil met de Commissie LIBE: verslag over de vrijheid van de 
media

De coördinatoren:
- horen het verslag van de voorzitter over het debat dat op 7 juni over dit 
bevoegdhedengeschil heeft plaats gevonden binnen de Conferentie van voorzitters.

- nemen kennis van de brief die de heer Lopez Aguilar op 7 juni verzonden heeft aan 
onze voorzitter, met de mededeling dat de coördinatoren van de Commissie LIBE 
besloten hebben een lagere prioriteit te geven aan hun verzoek en niet langer  te 
verzoeken om toestemming voor het opstellen van een wetgevend initiatiefverslag, 
maar alleen voor de opstelling van een gewoon initiatiefverslag, zij het met dezelfde 
titel.  

- besluit dat aangezien de Commissie CULT verantwoordelijk is voor de Richtlijn 
inzake de audiovisuele mediadienst, welke het belangrijkste instrument vormt van de 
communautaire wetgeving op mediagebied,  de voorzitter zich moet blijven verzetten 
tegen het verzoek van de Commissie LIBE om toestemming voor het opstellen van 
een initiatiefverslag over de vrijheid van de media.
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- onderstreept dat het een andere kwestie is of de Commissie CULT al dan niet mag 
verzoeken om toestemming voor het opstellen van een initiatiefverslag over bepaalde 
aspecten van de situatie van de media in de EU;

- merken op dat indien LIBE en CULT op dit punt niet tot overeenstemming kunnen 
komen, deze kwestie moet worden doorverwezen naar de Conferentie van voorzitters. 

5. Verzoeken om presentaties tijdens vergaderingen van de commissie

De coördinatoren besluiten tot uitstel tot hun volgende vergadering van een besluit 
over de vraag van het al dan niet uitnodigen van de organisatie "Jardin d'Europe" om 
een presentatie van haar werkzaamheden te geven op een toekomstige vergadering van 
de commissie.

6. Diversen

a) Commissievergadering - 29-30 augustus 2011: mogelijkheid van annulering

De coördinatoren besluiten: 

de voor 29-30 augustus geplande commissievergadering te annuleren,
om toestemming te vragen voor het houden van een vergadering van de coördinatoren 
op maandag 12 september te Straatsburg.

b) Internet Governance Forum 2011, Nairobi 

De coördinatoren besluiten:

- er bij de Commissie ITRE op aan te dringen om één lid van CULT op te nemen in de 
ad-hoc delegatie van 3 leden die op 27-30 september  het Internet Governance Forum 
te Nairobi zal bijwonen.
het besluit welk lid  de Commissie CULT zal vertegenwoordigen uit te stellen tot hun 
volgende vergadering.

10. Diversen

11. Volgende vergadering(en)

 13 juli 2011, 9.00 - 12.30 en 15.00 - 18.30 uur
 14 juli 2011, 9.00 - 12.30 uur

De vergadering wordt om 10.35 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 (*)

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/ 
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 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Ana Maria Nogueira, Beatriz Oliveira-Goumas

Robertas Pogorellis, Egle Juriene

Egle Juriene

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten
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