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EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

CULT_PV(2011)0615_1

ZÁPISNICA
zo schôdze, ktorá sa konala v dňoch 15. júna 2011 od 15.00 do 18.30 h

a 16. júna 2011 od 9.00 do 12.30 h
v BRUSELI

Schôdza sa začala v stredu 15. júna 2011 o 15.00 h. Predsedala jej predsedníčka Doris Pack.

1. Prijatie programu schôdze CULT_OJ (2011)0615v01-00

Návrh programu bol prijatý v podobe uvedenej v tejto zápisnici.

2. Oznámenia predsedníčky

3. Výmena názorov s komisárkou pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež 
Androullou Vassiliouovou

Komisárka Vassiliouová vysvetlila, že hlavnou iniciatívou Komisie v druhej polovici 
roka bude oznámenie o modernizácii systémov vyššieho vzdelávania. Toto oznámenie, 
ktoré je jedným z ročných strategických iniciatív, bude zamerané na kvalitatívne 
otázky týkajúce sa plánovaného rozšírenia vysokoškolského vzdelávania s cieľom 
zahrnúť 40 % vekovej skupiny do roku 2020, napríklad spravodlivý prístup k 
vysokoškolskému vzdelávaniu, vzťahy medzi univerzitami a podnikmi atď.    

Spomenula aj ďalšiu generáciu viacročných programov (ktoré majú byť prijaté so 
súčasnou generáciou programov). S optimizmom sa vyjadrila aj o zvýšení 
financovania v porovnaní so súčasnou generáciou programov;  hoci v tomto prípade 
môže byť sprevádzané všeobecnou reštrukturalizáciou činnosti EÚ v tejto oblasti.  
Niekoľko poslancov bolo znepokojených, že aj napriek novej kompetencii EÚ 
vychádzajúcej z Lisabonskej zmluvy, komisárka nemohla rozhodnúť o legislatívnom 
návrhu pre športový program.

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

4. Rozpočet na rok 2012 (oddiel III: Komisia)
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Morten Lokkegaard (ALDE)
Výmena názorov na tému spravodajcových zmien a doplnení BUDG   

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: pondelok 27. júna 
2011, 12.00 h

Pán Løkkegaard uviedol svoje priority (medzi nimi aj zvýšenie výdavkov o 4,5 % v 
programe celoživotného vzdelávania a v pilotnom programe v oblasti športu) a 
vyjadril sa k bodom, ktoré vyslovili poslanci. Kriticky sa obzvlášť vyjadril ku 
komisárke Redingovej a jej riadeniu komunikačných a informačných činností 
Komisie.   

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

5. Rozvíjanie európskeho rozmeru v športe

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

Spravodajca: Santiago Fisas Ayxela (PPE)
Gestorský 
výbor:

CULT –

Výbory 
požiadané 
o stanovisko:

ECON –

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

 druhá výmena názorov

Pán Fisas Ayxela vyslovil svoje myšlienky a vyjadril sa k bodom poslancov. 

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

Schôdza sa skončila o 17.45 h.
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6. Schôdza koordinátorov

Schôdza koordinátorov sa konala za zatvorenými dverami. Rozhodnutia sú uvedené 
v bode 9 tejto zápisnice.

Schôdza s plnou účasťou sa začala vo štvrtok 16. júna 2011 o 9.00 h. Predsedala jej 
predsedníčka Doris Pack.

7. Prezentácia štúdie Anne-Mari Nevalaovej (GHK Consulting Ltd, UK) o 
znižovaní predčasného ukončenia školskej dochádzky v EÚ

V súčasnosti jeden zo siedmich mladých Európanov vystúpi zo vzdelávacieho systému 
bez ukončenia vyššieho stredného vzdelania a bez ďalšieho pokračovania vo 
vzdelávaní a príprave. Hoci sú dlhodobé dôsledky neúspechu v škole - čo sa týka 
perspektív zamestnanosti, zdravia a všeobecne životných príležitostí - známe, postup k 
zníženiu tohto počtu je pomalý. V júni Európska Rada prijala ako jeden z piatich 
hlavných cieľov Stratégie EÚ 2020 zníženie miery predčasného ukončenia školskej 
dochádzky z momentálnych 14% na nie viac ako 10%. V januári 2010 výbor CULT 
rozhodol požiadať o štúdiu predčasného ukončenia školskej dochádzky. Po výzve na 
predloženie ponúk bola nezávislá organizácia pre výskum verejnej politiky GHK 
Consulting Ltd poverená vypracovať štúdiu v novembri 2010. Dr. Nevalaová 
poslancom prezentovala závery štúdie. 

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

8. Zníženie počtu prípadov predčasného ukončenia školskej dochádzky

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

Spravodajkyň
a:

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

Gestorský 
výbor:

CULT –

Výbory 
požiadané 
o stanovisko:

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

 preskúmanie návrhu správy
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: streda 6. júla 2011 o 
12.00 h.

Spravodajkyňa predstavila svoj návrh správy a vyjadrila sa k bodom poslancov. 
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9. Schválenie rozhodnutí koordinátorov

Rozhodnutia koordinátorov boli schválené nasledovne:

1.  A. Predložené dokumenty 
Nelegislatívne stanoviská
1) Oznámenie Komisie Európskemu Parlamentu a Rade – Výročná správa 
o prisťahovalectve a zyle za rok  2010 KOM (2011) 291 v konečnom znení  
Rozhodnutie: bez stanoviska

2) Oznámenie Komisie Európskemu Parlamentu, Rade, Hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov Nová reakcia na meniace sa susedstvo KOM (2011) 303 v 
konečnom znení    
Rozhodnutie: vypracovať nelegislatívne stanovisko (0,5 bodu):  skupina ECR 
vymenuje spravodajcu

3) Oznámenie Komisie Európskemu Parlamentu, Rade, Hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov Jednotný trh pre práva duševného vlastníctva Podpora 
kreativity a inovácií na zabezpečenie hospodárskeho rastu, pracovných miest vysokej 
kvality a prvotriednych výrobkov a služieb v Európe KOM(2011) 287 v konečnom 
znení 
Rozhodnutie: vypracovať nelegislatívne stanovisko (0,5 bodu):  skupina ALDE 
vymenuje spravodajcu

Legislatívne stanoviská
4) Návrh na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o poverení Úradu pre 
harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) určitými úlohami 
súvisiacimi s ochranou práv duševného vlastníctva vrátane zhromažďovania zástupcov 
verejného a súkromného sektora ako európskeho strediska pre sledovanie falšovania a 
pirátstva KOM (2011) 288 v konečnom znení 2011/0135 (COD)
Rozhodnutie: vypracovať legislatívne stanovisko (1 bod):  skupina ECR vymenuje 
spravodajcu

5) Návrh smernice Európskeho Parlamentu a Rady o určitých povolených spôsoboch 
použitia osirotených diel (Text s významom pre EHP) KOM (2011) 289 v konečnom 
znení 2011/0136 (COD)

Rozhodnutie: vypracovať legislatívne stanovisko (1 bod):  skupina EPP vymenuje 
spravodajcu

2. Delegácie a návštevy v roku 2011

Koordinátori vzali na vedomie plánované členstvo a návrh programov delegácií alebo 
návštev výborov do:
- Palerma, 18. – 20. júla
- Vroclavu, 8. – 10. septembra
- Londýna (OH 2012), 31. augusta – 1. septembra

Pani McClarkin vyzvala poslancov, ktorí sa plánujú zúčastniť na návšteve v Londýne, 
aby si čo najskôr zarezervovali hotelové izby, aby mohli využiť zvýhodnené ceny. 
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3. Vypočutie 

Predsedníčka zdôraznila význam účasti na vypočutí výboru. 
a) „Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania:  súčasný stav" - 4. – 5. októbra

Koordinátori rozhodli, že by mali byť pozvaní nasledovní experti:

- pán Gerry O'Sullivan, vedúci európskych programov, Úrad vysokoškolského 
vzdelania v Írsku. 
- profesor Giunio Luzzato, Univerzita v Janove, člen Talianskej skupiny bolonských 
expertov
- profesor Markku Mattila, predseda, Fínska akadémia
- pán Michel Feutrie, predseda EUCEN-u

Zároveň rozhodli, že v zálohe by mali byť nasledovní náhradníci:

- profesor Jan de Groof, vládny komisár pre univerzity vo flámskej komunite v 
Belgicku
- pán Vassilios Papazoglou, tajomník vysokoškolského vzdelania na ministerstve 
školstva, člen Helénskej agentúry pre záruku kvality vysokoškolského vzdelania
- Dr. Riitta Mustonen, podpredsedníčka, Fínska akadémia

b) ,,Audiovizuálna politika EÚ v digitálnej dobe" – 13. júla 2011

Koordinátori schválili konečný návrh programu tohto vypočúvania.

4. Konflikt právomocí s LIBE: správa o slobode médií

Koordinátori:
- vypočuli správu predsedníčky o diskusii na tému konfliktu právomoci, ktorá sa 
uskutočnila na Konferencii predsedov výborov 7. júna; 

- vzali na vedomie list pána Lopeza-Aguilara predsedníčke zo 7. júna, v ktorom ju 
informuje, že koordinátori LIBE súhlasili so zľavením svojej žiadosti  nebudú už ďalej 
žiadať povolenie na vypracovanie legislatívnej iniciatívnej správy a že požiadajú o 
povolenie len na vypracovanie bežnej iniciatívnej správy, i keď s rovnakým názvom;  

- keďže je CULT zodpovedný za smernicu AVMS, ktorá je hlavným nástrojom 
predpisov EÚ v oblasti médií, rozhodli, že predsedníčka by mala naďalej odmietať 
žiadosť výboru LIBE o povolenie na vypracovanie iniciatívnej správy týkajúcej sa 
slobody médií;
- zdôraznili, že otázka, či CULT môže alebo nemôže následne požiadať o povolenie na 
vypracovanie iniciatívnej správy s ohľadom na situáciu médií v EÚ, je osobitná;

- vzali na vedomie, že ak sa LIBE a CULT v tejto záležitosti nedohodnú, bude 
predložená Konferencii predsedov. 

5. Žiadosti o prezentácie pre výbor
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Koordinátori preložili rozhodnutie o pozvaní organizácie ,,Jardin d'Europe", ktorá má 
urobiť prezentáciu o svojej činnosti, na budúcu schôdzu výboru. 

6. Rôzne otázky

a) Schôdza výboru - 29. – 30. augusta 2011: možné zrušenie

Koordinátori rozhodli: 

- zrušiť schôdzu výboru, ktorá bola plánovaná na 29. – 30. augusta
- požiadať o povolenie na usporiadanie schôdze koordinátorov v pondelok 12. 
septembra v Štrasburgu.

b) Fórum o riadení internetu 2011, Nairobi  

Koordinátori sa rozhodli:

- zatlačiť na výbor ITRE, aby zahrnul jedného člena CULT-u v delegácii ad hoc 
zloženej z troch členov, ktorá má vycestovať na Fórum o riadení internetu 27. - 30. 
septembra v Nairobi; 
- preložiť rozhodnutie o výbere poslanca, ktorý bude CULT reprezentovať, na ďalšiu 
schôdzu.

10. Rôzne otázky

11. Ďalšia schôdza(e)

 13. júla 2011 od 9.00 h do 12.30 h a od 15.00 h do 18.30 h
 14. júla 2011 od 9.00 h do 12.30 h

Schôdza sa skončila o 10.35 h.
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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



PE467.058v01-00 8/10 PV\869827SK.doc

SK

(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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