
PV\869827PL.doc PE467.058v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Kultury i Edukacji

CULT_PV(2011)0615_1

PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniach 15 czerwca 2011 r., w godz. 15.00 - 18.30,

i 16 czerwca 2011 r., w godz. 9.00 - 12.30
BRUKSELA

Doris Pack (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie w środę 15 czerwca 2011 r. o godz. 
15.00.

1. Przyjęcie porządku dziennego CULT_OJ (2011)0615v01-00

Porządek dzienny został przyjęty w formie przedstawionej w niniejszym protokole.

2. Komunikaty przewodniczącej

3. Wymiana poglądów z Androullą Vassiliou (komisarz ds. edukacji, kultury, 
wielojęzyczności i młodzieży)

Komisarz A. Vassiliou wyjaśniła, że główną inicjatywą Komisji w drugiej połowie 
roku będzie komunikat w sprawie modernizacji szkolnictwa wyższego. Komunikat ten 
– jako jedna z rocznych inicjatyw strategicznych Komisji – podejmie kwestie 
jakościowe związane z planowanym rozwojem szkolnictwa wyższego w celu objęcia 
nim 40% właściwej grupy wiekowej przed 2020 r., np. kwestię równego dostępu do 
szkolnictwa wyższego, kontaktów pomiędzy ośrodkami uniwersyteckimi i 
biznesowymi, itd.  

Tematem jej wystąpienia była również kolejna generacja programów wieloletnich 
(które mają zostać przyjęte prawdopodobnie w grudniu). Komisarz wyraziła 
optymizm w kwestii zwiększenia ilości funduszy w stosunku do ilości funduszy 
przeznaczonych na obecną generację programów; może się to jednak wiązać z 
generalną restrukturyzacją działań UE w tym zakresie. Część posłów wyraziła 
zaniepokojenie, że pomimo nowego zakresu kompetencji ustanowionego przez Traktat 
z Lizbony komisarz nadal nie była w stanie zobowiązać się do przedstawienia 
wniosku ustawodawczego w sprawie programu na rzecz sportu. 
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Głos zabrali: 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. Budżet na rok 2012 (sekcja 3: Komisja)
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Morten Lokkegaard (ALDE)
Wymiana poglądów nt. poprawek sprawozdawcy komisji BUDG

Termin składania poprawek: poniedziałek 27 czerwca 2011 r., do godz. 12.00

M. Løkkegaard określił swoje priorytety (wśród nich 4,5% wzrost wydatków na 
program „Uczenie się przez całe życie” oraz pilotażowy projekt w zakresie sportu) 
oraz odpowiedział na kwestie poruszone przez posłów: wyraził się bardzo krytycznie 
w sprawie zarządzania przez komisarz Reding działaniami komunikacyjnymi i 
informacyjnymi Komisji.

Głos zabrali: Ivo Belet, Lothar Bisky, Silvia Costa, Mary Honeyball, Petra 
Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Helga Trüpel i Bernard Naudts 
(Komisja Europejska).

5. Europejski wymiar sportu

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

Sprawozdawc
a:

Santiago Fisas Ayxela (PPE)

Przedm. 
właśc.

CULT –

Opinie: ECON –
EMPL – Decyzja: brak opinii
ENVI – Sophie Auconie (PPE)
IMCO – Eija-Riitta Korhola (PPE)
REGI – Decyzja: brak opinii
JURI –
LIBE – Emine Bozkurt (S&D)
FEMM –

 Druga wymiana poglądów

S. Fisas Ayxela przedstawił swoje uwagi i odpowiedział na kwestie poruszone przez 
posłów. 

Głos zabrali: Ivo Belet, Piotr Borys, Emine Bozkurt, Silvia Costa, Santiago Fisas 
Ayxela, Mary Honeyball, Emma McClarkin, Sampo Terho i Michal Krejza (Komisja 
Europejska).

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 17.45.
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6. Posiedzenie koordynatorów

Posiedzenie koordynatorów odbyło się przy drzwiach zamkniętych. Podjęte decyzje 
zostaną zapisane w punkcie 9 niniejszego protokołu. 

Przewodnicząca Doris Pack otworzyła właściwe posiedzenie w czwartek 16 czerwca 2011 r., 
o godz. 9.00.

7. Przedstawienie badania pt. „Ograniczanie zjawiska przedwczesnego kończenia 
nauki w UE” przez Anne-Mari Nevalę (GHK Consulting Ltd, Wielka Brytania)

Obecnie co siódmy młody Europejczyk przerywa edukację przed ukończeniem szkoły 
średniej, nie podejmując dalszej edukacji i szkoleń. Mimo że długoterminowe koszty 
niepowodzeń szkolnych – z perspektywy szans na zatrudnienie, zdrowia i ogólnego 
powodzenia życiowego – są dobrze znane, postęp w zmniejszaniu tych statystyk jest 
niewielki. W czerwcu Rada Europejska za jeden z pięciu głównych celów strategii UE 
2020 uznała zmniejszenie wskaźnika przedwczesnego kończenia nauki z obecnych 
14% do nie więcej niż 10%. W styczniu 2010 r. komisja CULT postanowiła 
wystosować wniosek o zlecenie badania w sprawie przedwczesnego kończenia nauki. 
W wyniku przetargu zlecono GHK Consulting Ltd, niezależnej organizacji badania 
opinii publicznej, przeprowadzenie badania w listopadzie 2010 r. Dr A.-M. Nevala 
przedstawiła swoje wnioski posłom. 

Głos zabrali: Malika Benarab-Attou, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Doris Pack, 
Hannu Takkula, Milan Zver, Anne-Mari Nevala (GHK Consulting) i Adam Pokorny 
(Komisja Europejska).

8. Polityka na rzecz ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki

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

Sprawozdawc
zyni:

Mary Honeyball (S&D) PR – PE464.821v01-00

Przedm. 
właśc.

CULT –

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

 Rozpatrzenie projektu sprawozdania
Termin składania poprawek: środa 6 czerwca 2011 r., do godz. 12.00

Sprawozdawczyni przedstawiła projekt sprawozdania i odpowiedziała na uwagi 
posłów.

9. Zatwierdzenie decyzji koordynatorów

Przyjęto następujące decyzje koordynatorów:

1.  A. Złożone wnioski 
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Opinie nielegislacyjne

1) Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady – Sprawozdanie roczne 
na temat imigracji i azylu (2010) (COM(2011)0291 wersja ostateczna)
Decyzja: brak opinii

2) Wspólny komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Nowa koncepcja działań 
w obliczu zmian zachodzących w sąsiedztwie (COM(2011)0303 wersja ostateczna)
Decyzja: sporządzenie opinii nielegislacyjnej (0,5 punktu): grupa ECR wyznaczy 
sprawozdawcę.

3) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, jednolity rynek w obszarze praw 
własności intelektualnej – Wspieranie kreatywności i innowacji celem zapewnienia 
wzrostu gospodarczego, atrakcyjnych miejsc pracy oraz wysokiej jakości produktów i 
usług w Europie (COM(2011)0287 wersja ostateczna)
Decyzja: sporządzenie opinii nielegislacyjnej (0,5 punktu): grupa ALDE wyznaczy 
sprawozdawcę.

Opinie legislacyjne 

4) Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
powierzenia Urzędowi Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 
niektórych zadań związanych z ochroną praw własności intelektualnej, w tym 
zwoływania posiedzeń przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego w 
charakterze europejskiego obserwatorium zajmującego się zjawiskiem podrabiania i 
piractwa (COM(2011)0288 wersja ostateczna, 2011/0135(COD))
Decyzja: sporządzenie opinii legislacyjnej (1 punkt): grupa EPP wyznaczy 
sprawozdawcę.

5) Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
niektórych dozwolonych możliwości wykorzystywania utworów osieroconych (Tekst 
mający znaczenie dla EOG) (COM(2011)0289 wersja ostateczna, 2011/0136 (COD))

Decyzja: w sprawie sporządzenia opinii legislacyjnej (1 punkt): grupa PPE wyznaczy 
sprawozdawcę.

2. Delegacje i wyjazdy w 2011 r.

Koordynatorzy zapoznali się z planowanym składem i projektami programów 
delegacji lub wizyt komisji do:
- Palermo, w dniach 18-20 lipca
- Wrocławia, w dniach 8-11 września
- Londynu (Igrzyska Olimpijskie 2012 r.), w dniach 31 sierpnia i 1 września

E. McClarkin zwróciła się do posłów planujących wziąć udział w wyjazdach do 
Londynu, aby zarezerwowali pokoje w hotelach wcześniej, aby móc skorzystać z 
preferencyjnych cen. 
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3. Przesłuchania 

Przewodnicząca podkreśliła znaczenie wysokiej frekwencji podczas posiedzeń 
komisji.

a) „Europejski obszar szkolnictwa wyższego: obecna sytuacja” – 4-5 października

Koordynatorzy postanowili, że należy zaprosić następujących niezależnych 
ekspertów:

- Gerryego O'Sullivana, dyrektora ds. programów europejskich w Irish Higher 
Education Authority, instytucji ds. rozwoju szkolnictwa i badań w Irlandii
- profesora Giunio Luzzato z Uniwersytetu w Genui, członka włoskiej grupy 
ekspertów w procesie bolońskim
- profesora Markku Mattilę, dyrektora generalnego Akademii Finlandii
- Michela Fetrie, przewodniczącego Europejskiej Sieci Kształcenia Ustawicznego 
(EUCEN)

Postanowili także o wytypowaniu w ramach ewentualnego zastępstwa:

- profesora Jana de Groofa, komisarza rządowego uniwersytetów Wspólnoty 
Flamandzkiej w Belgii
- Vassiliosa Papazoglou, sekretarza ds. szkolnictwa wyższego w Ministerstwie 
Edukacji, członka greckiej agencji kontroli jakości szkolnictwa wyższego (HQAA)
- dr Riittę Mustonen, wicedyrektora Akademii Finlandii

b) „Polityka audiowizualna UE w epoce cyfrowej” – 13 lipca 2011 r.

Koordynatorzy zatwierdzili ostateczny projekt programu przesłuchania.

4. Konflikt uprawnień z komisją LIBE: raport w sprawie wolności mediów

Koordynatorzy:
- wysłuchali raportu przewodniczącej po dyskusji na temat konfliktu uprawnień, która 
miała miejsce podczas Konferencji Przewodniczących Komisji dnia 7 czerwca;

- zapoznali się z pismem z dnia 7 czerwca skierowanym do przewodniczącego przez 
Juana Fernanda Lopeza-Aguilara, zwracającym uwagę, że koordynatorzy LIBE 
zgodzili się wycofać swój wniosek, nie zwracać się więcej o zgodę na sporządzenie 
sprawozdania legislacyjnego z inicjatywy własnej i zwrócić się tylko o udzielenie 
zgody na sporządzenie zwykłego sprawozdania z inicjatywy własnej, mimo że pod 
tym samym tytułem; 

- zdecydowali, że ponieważ komisja CULT jest właściwa w sprawie dyrektywy o 
audiowizualnych usługach medialnych (AVMS), która jest głównym instrumentem 
prawa UE w dziedzinie mediów, przewodnicząca powinna nadal odrzucać wniosek 
komisji LIBE o zgodę na sporządzenie sprawozdania INI na temat wolności mediów;
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- podkreślili, że kwestia, czy komisja CULT może zwrócić się o zgodę na 
sporządzenie sprawozdania INI dotyczącego sytuacji mediów w UE, jest oddzielną 
sprawą;

- zauważyli, że jeśli porozumienie między komisjami LIBE i CULT w tej kwestii nie 
będzie możliwe, zostanie ona przedłożona Konferencji Przewodniczących. 

5. Wnioski dotyczące wystąpień przed komisją

Koordynatorzy odłożyli na kolejne spotkanie podjęcie decyzji o zaproszeniu 
organizacji „Jardin d'Europe” w celu przedstawienia jej prac podczas jednego z 
kolejnych posiedzeń komisji. 

6. Sprawy różne

a) Posiedzenie komisji w dniach 29-30 sierpnia 2011 r.: ewentualne anulowanie 
posiedzenia

Koordynatorzy podjęli decyzję o 

- anulowaniu posiedzenia komisji zaplanowanego na 29-30 sierpnia;
- zwróceniu się o zgodę na zorganizowanie posiedzenia w Strasburgu w poniedziałek 
12 września. 

b) Forum Zarządzania Internetem 2011 r., Nairobi 

Koordynatorzy podjęli decyzję o:

- wywarciu nacisku na komisję ITRE, aby włączyła jednego posła komisji CULT do 
delegacji ad hoc złożonej z 3 posłów, która uda się na Forum Zarządzania Internetem 
w Nairobi w dniach 27-30 września;
- odłożeniu na kolejne spotkanie decyzji, który poseł powinien reprezentować komisję 
CULT.

10. Sprawy różne

11. Następne posiedzenia

 13 lipca 2011 r., w godz. 9.00 – 12.30 oraz 15.00 – 18.30
 14 lipca 2011 r., w godz. 9.00 – 12.30

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 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

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 
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