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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru cultură și educație

CULT_PV(2011)0615_1

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 15 iunie 2011, 15.00 - 18.30

și 16 iunie 2011, 9.00 - 12.30
BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă miercuri, 15 iunie 2011, la ora 15.00, fiind prezidată de Doris Pack 
(președintă).

1. Adoptarea ordinii de zi CULT_OJ (2011)0615v01-00

Ordinea de zi a fost adoptată în forma indicată în prezentul proces-verbal.

2. Comunicări ale președintei

3. Schimb de opinii cu dna Androulla VASSILIOU (comisarul pentru educație, 
cultură, multilingvism și tineret)

Comisarul Vassiliou a explicat că principala inițiativă a Comisiei în a doua jumătate a 
anului va fi o Comunicare privind modernizarea învățământului superior. Această 
comunicare - una dintre inițiativele anuale strategice ale Comisiei - va aborda 
chestiuni cu privire la calitatea extinderii planificate a învățământului superior pentru a 
acoperi 40% din persoanele din fiecare grupă de vârstă până în 2020, precum accesul 
echitabil la învățământul superior, raportul dintre universități și întreprinderi etc. 

Domnia sa a vorbit, de asemenea, despre următoarea generație de programe 
multianuale (care urmează a fi adoptate probabil în decembrie). Dna Vassiliou s-a 
declarat optimistă cu privire la creșterea finanțării față de generația existentă de 
programe; însă aceasta ar putea fi însoțită de o restructurare la nivel general a acțiunii 
UE în aceste domenii. Au existat deputați care s-au declarat, în continuare, preocupați 
cu privire la faptul că, în ciuda noii competențe UE stabilite prin Tratatul de la 
Lisabona, comisarul tot nu a putut să se angajeze la o propunere legislativă referitoare 
la un program în domeniul sportului.



PE467.058v01-00 2/10 PV\869827RO.doc

RO

Au intervenit: 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. Bugetul 2012 (Secțiunea III: Comisia)
Raportor pentru aviz: Morten Lokkegaard (ALDE)
Schimb de opinii privind modificările aduse de raportorul Comisiei BUDG

Termen de depunere a amendamentelor: luni, 27 iunie 2011, ora 12.00

Dl Løkkegaard și-a prezentat prioritățile (printre care o creștere cu 4,5% a cheltuielilor 
pentru programul de învățare pe tot parcursul vieții și un proiect pilot în domeniul 
sportului) și a răspuns observațiilor făcute de deputați: și-a exprimat nemulțumirea în 
mod special față de gestionarea activităților de informare și comunicare ale Comisiei 
de către dna Reding.

Au intervenit: Ivo Belet, Lothar Bisky, Silvia Costa, Mary Honeyball, Petra 
Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Helga Trüpel și Bernard Naudts 
(Comisia Europeană).

5. Dimensiunea europeană a sportului

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

Raportor: Santiago Fisas Ayxela (PPE)
Fond: CULT –
Avize: ECON –

EMPL – Decizie: fără aviz
ENVI – Sophie Auconie (PPE)
IMCO – Eija-Riitta Korhola (PPE)
REGI – Decizie: fără aviz
JURI –
LIBE – Emine Bozkurt (S&D)
FEMM –

 Al doilea schimb de opinii

Dl Fisas Ayxela și-a exprimat opiniile și a răspuns observațiilor făcute de deputați. 

Au intervenit: Ivo Belet, Piotr Borys, Emine Bozkurt, Silvia Costa, Santiago Fisas 
Ayxela, Mary Honeyball, Emma McClarkin, Sampo Terho și Michal Krejza (Comisia 
Europeană).

Reuniunea a fost închisă la ora 17.45.
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6. Reuniune a coordonatorilor

Coordonatorii s-au reunit (cu ușile închise). Deciziile acestora sunt prezentate la 
punctul 9 al prezentului proces-verbal.

Reuniunea plenară a fost deschisă joi, 16 iunie 2011, la ora 9.00, fiind prezidată de Doris Pack 
(președintă).

7. Prezentarea unui studiu despre „Reducerea ratei abandonului școlar în UE” a 
dnei Anne-Mari Nevala (GHK Consulting Ltd, Regatul Unit)

În prezent, unul din șapte tineri europeni abandonează sistemul de educație fără a 
absolvi studiile liceale și fără a urma nicio altă formă de învățământ sau pregătire. 
Deși costurile pe termen lung aferente eșecului educațional - sub aspectul inserției 
profesionale, sănătății și a șanselor la viață în general - sunt bine cunoscute, s-au 
înregistrat puține progrese în vederea reducerii acestei cifre. În luna iunie, Consiliul 
European a adoptat unul din cele cinci obiective principale ale Strategiei UE pentru 
2020 pentru a reduce rata abandonului școlar de la 14%, cât este în prezent, la cel mult 
10%. În ianuarie 2010, Comisia CULT a decis să solicite un studiu privind abandonul 
școlar. Ca urmare a unei cereri de propuneri, GHK Consulting Ltd, o organizație 
independentă de cercetare în domeniul politicii publice, a fost însărcinată să realizeze 
acest studiu în noiembrie 2010. Dna dr. Nevala a prezentat concluziile în fața 
deputaților. 

Au intervenit: Malika Benarab-Attou, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Doris Pack, 
Hannu Takkula, Milan Zver, Anne-Mari Nevala (GHK Consulting) și Adam Pokorny 
(Comisia Europeană).

8. Combaterea părăsirii timpurii a școlii

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

Raportoare: Mary Honeyball (S&D) PR – PE464.821v01-00
Fond: CULT –
Avize: EMPL – Nadja Hirsch (ALDE) PA – PE464.808v01-00

 Examinarea proiectului de raport
Termen de depunere a amendamentelor: miercuri, 6 iulie 2011, ora 12.00

Raportoarea și-a prezentat proiectul de raport și a răspuns observațiilor făcute de 
deputați.

9. Aprobarea deciziilor coordonatorilor

Deciziile din cadrul reuniunii coordonatorilor au fost aprobate după cum urmează:

1. A. Trimiteri 
Avize nelegislative



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

RO

1) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu - Raport anual 
privind imigrația și azilul (2010) - COM(2011)0291 final
Decizie: fără aviz

2) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic 
și Social European și Comitetul Regiunilor - Un răspuns nou în contextul schimbărilor 
din țările vecine - COM(2011)0303 final
Decizie: Comisia va elabora un aviz nelegislativ (0,5 puncte): Grupul ECR va numi un 
raportor pentru aviz

3) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic 
și Social și Comitetul Regiunilor - O piață unică pentru drepturile de proprietate 
intelectuală - Stimularea creativității și inovației pentru a oferi Europei creștere 
economică, locuri de muncă de înaltă calitate și bunuri și servicii de primă clasă COM 
(2011)0287 final
Decizie: Comisia va elabora un aviz nelegislativ (0,5 puncte): Grupul ALDE va numi 
un raportor pentru aviz.

Avize legislative
4) Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
atribuirea unor sarcini legate de protecția drepturilor de proprietate intelectuală, printre 
care și reunirea reprezentanților sectorului public și privat în cadrul Observatorului 
european al contrafacerii și al pirateriei, Oficiului pentru armonizare în cadrul pieței 
interne (mărci, desene și modele industriale)- COM(2011)0288 final - 2011/0135 
(COD)
Decizie: Comisia va elabora un aviz legislativ (1 punct): Grupul PPE va numi un 
raportor pentru aviz.

5) Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite 
utilizări permise ale operelor orfane (Text cu relevanță SEE) - COM(2011)0289 final -
2011/0136 (COD)

Decizie: Comisia va elabora un aviz legislativ (1 punct): Grupul PPE va numi un 
raportor pentru aviz.

2. Delegații și vizite pentru 2011

Coordonatorii au luat act de componența prevăzută și de proiectele de program ale
delegațiilor sau ale vizitelor comisiei la:
- Palermo, 18-20 iulie
- Wroclaw, 8-11 septembrie
- Londra (Jocurile olimpice din 2012), 31 august - 1 septembrie

Dna McClarkin le-a sugerat deputaților care intenționează să participe la vizita de la 
Londra să își rezerve camerele de hotel din timp pentru a beneficia de tarife 
preferențiale.

3. Audieri 

Președinta a subliniat importanța unei prezențe numeroase la audierile comisiei.
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a) „Spațiul european al învățământului superior: situația actuală” - 4-5 octombrie

Coordonatorii au decis ca următorii martori experți să fie invitați:

- dl Gerry O'Sullivan, coordonatorul programelor europene în cadrul Autorității de 
învățământ superior din Irlanda.
- profesor Giunio Luzzato, Universitatea din Genova, membru al grupului italian al 
experților Bologna
- profesor Markku Mattila, președintele Academiei finlandeze
- dl Michel Feutrie, președintele EUCEN

Au decis, de asemenea, că următoarele persoane vor fi puse pe lista de rezervă ca 
înlocuitori:

- profesor Jan de Groof, comisar al guvernului pentru universitățile din comunitatea 
flamandă din Belgia
- dl Vassilios Papazoglou, secretar pentru învățământul superior în cadrul Ministerul 
educației, membru al Agenției elene pentru asigurarea calității în învățământul 
superior
- dr. Riitta Mustonen, vicepreședintă, Academia finlandeză

b) „Politica UE în domeniul audiovizualului în era digitală” - 13 iulie 2011

Coordonatorii au aprobat proiectul final de program pentru această audiere.

4. Conflict de competențe cu LIBE: Raportul privind libertatea presei

Coordonatorii:
- au ascultat relatarea președintelui referitoare la punerea în discuție a acestui conflict 
de competențe care a avut loc în cadrul Conferinței președinților de comisie din 7 
iunie;

- au luat act de scrisoarea din 7 iunie a dlui Lopez-Aguilar adresată președintelui, prin 
care a comunicat că, în cererea lor, coordonatorii Comisiei LIBE au fost de acord să 
reducă numărul de pretenții formulate, astfel să nu mai solicite autorizarea de a 
elabora un raport legislativ din proprie inițiativă și să solicite, în schimb, autorizarea 
numai pentru elaborarea unui raport legislativ obișnuit din proprie inițiativă, dar care 
să păstreze același titlu; 

- au decis ca, întrucât Comisia CULT este responsabilă pentru Directiva AVMS, care 
este principalul instrument din legislația UE în domeniul presei, președinta ar trebui să 
respingă în continuare cererea Comisiei LIBE pentru autorizarea de a elabora un 
raport INI privind libertatea presei;
- au subliniat faptul că opțiunea Comisiei CULT de a solicita sau nu ulterior 
autorizarea de a elabora un raport INI referitor la aspectele privind situația presei în 
UE reprezintă o chestiune distinctă;

- au luat act de faptul că, dacă nu se ajunge la un acord între Comisia LIBE și Comisia 
CULT privind acest aspect, acesta va fi trimis în atenția conferinței președinților. 
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5. Cererile de prezentări în fața comisiei

Coordonatorii au amânat pentru următoarea reuniune decizia cu privire la opțiunea de 
a invita sau nu organizația „Jardin d'Europe” pentru a face o prezentare cu privire la 
activitatea desfășurată de organizație în cadrul unei reuniuni viitoare a comisiei.

6. Chestiuni diverse

a) Reuniune a comisiei - 29-30 august 2011: posibilă anulare

Coordonatorii au decis: 

- să anuleze reuniunea comisiei programată pentru 29-30 august
- să ceară autorizarea de a organiza o reuniune a coordonatorilor în Strasbourg luni, 12 
septembrie.

b) Forumul pentru guvernanța internetului din 2011, Nairobi 

Coordonatorii au decis:

- să insiste pe lângă Comisia ITRE pentru a include un deputat din Comisia CULT în 
delegația ad-hoc alcătuită din 3 deputați care urmează să se deplaseze la Nairobi în 27-
30 septembrie pentru a participa la Forumul pentru guvernanța internetului;
- să amâne pentru următoarea reuniune decizia cu privire alegerea deputatului care va 
reprezenta Comisia CULT.

10. Chestiuni diverse

11. Reuniuni următoare

 13 iulie 2011, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30
 14 iulie 2011, 9.00 - 12.30

Reuniunea a fost închisă la ora 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 PREZENȚĂ/ 

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/Deputați/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/Supleanți/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 invitația președintelui/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 instituții/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/Alți participanți/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 Președinte/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/Direcții 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/ 
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