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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru cultură și educație

CULT_PV(2012)1126_1

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 26 noiembrie 2012, 15.00 - 18.30

și 27 noiembrie 2012, 9.00 - 12.00
BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă luni, 26 noiembrie 2012, la ora 15.00, fiind prezidată de Doris Pack 
(președintă).

1. Adoptarea ordinii de zi CULT_OJ (2012)1126v01-00

Ordinea de zi a fost adoptată.

2. Comunicări ale președintei

-

3. Schimb de opinii cu dna Neelie Kroes (vicepreședinte al Comisiei Europene, 
comisar pentru agenda digitală)

Comisarul pentru agenda digitală, Kroes, a abordat trei domenii generale de interes 
pentru Comisia pentru cultură și educație.  În primul rând, modul prin care adoptarea 
internetului poate ajuta la dezvoltarea sectorului creativ.  În al doilea rând, modul în 
care Comisia sprijină libertatea și pluralismul mass-mediei în cadrul UE și în afara sa.  
În al treilea rând, modul de promovare a unei infrastructuri digitale mai puternice în 
UE, în special prin intermediul mecanismului Conectarea Europei.  A anunțat că va fi 
publicată în scurt timp de către Comisie o analiză a progresului înregistrat în ceea ce 
privește „O agendă digitală pentru Europa”: aceasta se va axa pe domenii-cheie 
necesare pentru a stimula economia digitală europeană – „cloud computing”, banda 
largă de mare viteză, securitatea internetului, antreprenoriatul și competențele, 
conținutul și serviciile online, cercetarea și inovarea.  

În cadrul schimbului de opinii general care a fost organizat, membrii au adus în 
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discuție o mare varietate de subiecte – „cenzura” impusă de Apple, situația mass-
mediei din Ungaria, protejarea copiilor în mediul online, operele orfane și digitalizarea 
patrimoniului cinematografic, alocarea frecvențelor și problemele specifice pe care le 
poate cauza companiilor de teatru, ratele de TVA diferite și importanța neutralității 
mass-mediei și perioada de așteptare înainte ca filmele să fie disponibile pe DVD.

Au intervenit: Malika Benarab-Attou, Silvia Costa, Nadja Hirsch, Petra Kammerevert, 
Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Neelie Kroes (Comisia Europeană).

4. Televiziunea conectată

CULT/7/11253
2012/2300(INI)

Raportoare: Petra Kammerevert (S&D)
Fond: CULT –

 Schimb de opinii

Dna Kammerevert și-a subliniat ideile inițiale referitoare la raportul său privind 
Televiziunea conectată (INI 2012/2300). Televiziunea conectată (sau hibridă) 
marchează o nouă etapă în cadrul procesului de „convergență” tehnologică ce reunește 
internetul și radiodifuziunea. Dacă televizoarelor tradiționale le este adăugată 
conectivitatea la internet, telespectatorul poate alege să vadă titluri dintr-o bibliotecă 
de programe și să acceseze servicii suplimentare la cerere, precum și conținut online. 
În prezent există servicii de televiziune conectată în Germania și Italia și urmează să 
fie introduse în Franța și Regatul Unit. Întrucât tot mai multe gospodării au acces la 
internet de mare viteză și există tot mai multe dispozitive conectate, iar conținutul este 
disponibil într-o mai mare măsură, cu siguranță, televiziunea conectată se va dezvolta 
repede. Ca răspuns dat dnei Kammerevert, membrii au adus în discuție subiecte 
privind confuzia în materie de reglementare cauzată de tratarea diferită a serviciilor 
lineare și online, eventuala denaturare a concurenței, protecția datelor și publicitatea 
orientată, precum și protecția minorilor.

Au intervenit: Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Petra Kammerevert, Emma 
McClarkin, Doris Pack, Lorena Boix Alonso (Comisia Europeană – DG CNECT).

Reuniunea s-a încheiat la ora 16.50.

5. Reuniune a coordonatorilor

Coordonatorii s-au reunit cu ușile închise. Deciziile acestora sunt prezentate la 
punctul 10 din prezentul proces-verbal.

Reuniunea completă a fost deschisă marți, 27 noiembrie 2012, la ora 9.00, fiind prezidată de 
Doris Pack (președintă).
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6. „ERASMUS PENTRU TOȚI” – Programul Uniunii pentru educație, formare, 
tineret și sport

CULT/7/07906
***I 2011/0371(COD) COM(2011)0788 – C7-0436/2011

Raportoare: Doris Pack (PPE) PR – PE494.473v01-00
AM – PE496.579v01-00
AM – PE497.797v01-00

Fond: CULT –
Avize: AFET – Decizie: fără aviz

DEVE – Iva Zanicchi (PPE) AD – PE492.937v02-00
AM – PE496.480v01-00

BUDG – Sidonia Elżbieta Jędrzejewska
(PPE)

AD – PE491.064v02-00
AM – PE494.826v01-00

EMPL – Vilija Blinkevičiūtė (S&D) AD – PE489.541v02-00
AM – PE494.656v02-00

ITRE – Silvia-Adriana Țicău (S&D) AD – PE487.940v02-00
AM – PE491.165v01-00

JURI – Decizie: fără aviz
LIBE – Decizie: fără aviz
FEMM – Decizie: fără aviz

 Adoptarea proiectului de raport
Proiectul de raport, astfel cum a fost modificat, a fost adoptat cu 21 de voturi pentru, 1 
împotrivă și 3 abțineri.

Au intervenit: Ivo Belet, Hans-Peter Martin, Doris Pack.

7. Instituirea programului „Europa pentru cetățeni” pentru perioada 2014-2020

CULT/7/08253
2011/0436(APP) COM(2011)0884

Raportor: Hannu Takkula (ALDE) PR – PE496.349v01-00
AM – PE496.350v01-00

Fond: CULT –
Avize: BUDG – Barbara Matera (PPE) AD – PE496.587v02-00

AM – PE498.040v01-00
JURI (AL) –Klaus-Heiner Lehne (PPE) AL – PE486.126v01-00
LIBE – Csaba Sógor (PPE) AD – PE494.830v02-00

AM – PE496.548v01-00
AFCO – Gerald Häfner (Verts/ALE) AD – PE492.702v02-00

AM – PE496.467v01-00
PETI – Decizie: fără aviz

 Adoptarea proiectului de raport
Proiectul de raport, astfel cum a fost modificat, a fost adoptat cu 17 voturi pentru, 4 
împotrivă și 3 abțineri.

Grupul GUE/NGL a depus opinii minoritare în temeiul articolului 52 alineatul (3), 
explicând motivul pentru care a decis să voteze împotriva raportului în ansamblu.



PE500.548v01-00 4/9 PV\919675RO.doc

RO

Au intervenit: Ivo Belet, Hans-Peter Martin, Doris Pack, Hannu Takkula, Marie-
Christine Vergiat.

8. Acțiune a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii”
pentru anii 2020-2033

CULT/7/10155
***I 2012/0199(COD) COM(2012)0407 – C7-0198/2012

Raportor: Marco Scurria (PPE)
Fond: CULT –

 Schimb de opinii

Dl Scurria a subliniat propunerea Comisiei privind o acțiune a UE intitulată „Capitale 
europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 (2012/0199 COD). În general, el a fost de 
acord cu propunerea Comisiei, dar dorește să fie acordată mai multă atenție:  
·        rolului societății civile în ceea ce privește contribuția la succesul capitalelor 
europene ale culturii;
·        nevoii de a atrage orașe care să utilizeze fondurile europene pentru măsuri 
durabile pe termen lung, precum dezvoltarea infrastructurii turistice și replanificarea 
urbană.

Membrii au indicat problema bugetului mic (un singur grant de 1,5 milioane de euro), 
punând la îndoială dacă poate Comisia în mod unilateral să selecteze capitalele culturii 
și posibilitatea unei cooperări regionale sau a unei colaborări între orașe dincolo de 
frontierele naționale.  Dna Branch (DG Educație și Cultură) a vorbit în numele 
Comisiei, subliniind că responsabilitatea Comisiei de a desemna capitalele reiese din 
articolul 291 din TFUE: cu toate acestea, organul legislativ are libertatea de a modifica 
propunerea Comisiei pentru o rotație în rândul statelor membre a dreptului de a găzdui 
capitalele. 

 Au intervenit: Petra Kammerevert, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Marco Scurria, Ann Branch (Comisia Europeană – DG Educație și Cultură).

9. Programul „Europa creativă”

CULT/7/07914
***I 2011/0370(COD) COM(2011)0785 – C7-0435/2011

Raportoare: Silvia Costa (S&D) PR – PE494.523v01-00
AM – PE498.014v01-00

Fond: CULT –
Avize: AFET – Decizie: fără aviz

DEVE – Decizie: fără aviz
BUDG – Barbara Matera (PPE) AD – PE496.580v02-00

AM – PE498.041v01-00
EMPL – Kinga Göncz (S&D) AD – PE487.969v02-00

AM – PE491.020v01-00
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ITRE – Silvia-Adriana Țicău (S&D) AD – PE483.700v02-00
AM – PE486.213v01-00

LIBE – Decizie: fără aviz
FEMM – Decizie: fără aviz

 Examinarea amendamentelor

Dna Costa a remarcat că există un acord semnificativ în ceea ce privește nevoia de a 
elabora obiective mai clare pentru program, precum și definiții mai clare ale 
termenilor-cheie și de a promova importanța politicii audiovizuale și a patrimoniului 
cultural. Dna Silver (DG Educație și Cultură) a vorbit în numele Comisiei. Ea a 
susținut tripla abordare (privind cultura, mass-media și cea transversală) care există în 
propunerea Comisiei și a subliniat că extinderea domeniului de aplicare a programului 
ar fi dificilă din motive bugetare și din cauza pericolului de a se suprapune cu alte 
programe.

Au intervenit: Silvia Costa, Doris Pack, Helga Trüpel, Milan Zver, Aviva Silver 
(Comisia Europeană – DG Educație și Cultură).

10. Aprobarea deciziilor coordonatorilor

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

1. Sesizări 

A. Sesizări 
Avize fără caracter legislativ
1) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic 
și Social European și Comitetul Regiunilor: Către un cadru european global pentru 
jocurile de noroc online (COM(2012)596 final)
Decizie: Elaborarea unui aviz fără caracter legislativ (Grupul PPE, 0,5 puncte).

B. Documente primite spre informare
          
1) Raportul Curții de Conturi Europene privind conturile anuale ale Agenției 
Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2011, 
însoțit de răspunsurile agenției
Decizie: Se sesizează raportorul CULT privind descărcarea de gestiune pentru 2011, 
dl Løkkegaard.

2) Raportul Curții de Conturi Europene privind conturile anuale ale Centrului de 
Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011
Decizie: Se sesizează raportorul CULT privind descărcarea de gestiune pentru 2011, 
dl Løkkegaard.

2. Audiere publică pe tema „Regulile jocului trebuie respectate: fair-play-ul 
financiar și lupta împotriva corupției în sport” – 18 decembrie – versiunea finală 
a proiectului de program

Coordonatorii au aprobat proiectul de program final.
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3. Capitale Culturale Europene 2017

Coordonatorii au luat notă de rapoartele de selecție ceea ce a dus la nominalizarea 
orașelor Aarhus și Paphos.  

4. Delegația comisiei la Inari, Finlanda

Coordonatorii au decis să adopte următorul program pentru delegație și că președinta 
ar trebui să solicite o derogare de la normele Biroului.  

Luni, 1 aprilie (Lunea Paștelui)
Excursie individuală la Helsinki  
Marți, 2 aprilie
11.20 zbor de la Helsinki către aeroportul Ivalo 
15.00 Începerea programului 
Joi, 4 aprilie
13.30 zbor de la Ivalo către Helsinki (sosire 15.00).

Grupurile sunt rugate să trimită Secretariatului (căsuța poștală a Secretariatului IP-
CULT) până joi, 13 decembrie, ora 12.00, numele membrilor care vor lua parte în 
cadrul delegației. 

5. Chestiuni diverse
-

11. Chestiuni diverse

-

12. Reuniunea următoare

 18 decembrie 2012, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30

Reuniunea s-a încheiat la ora 12.20.
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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 (*)

Lothar Bisky (2), Lorenzo Fontana (2), Morten Løkkegaard (1/2), Doris Pack (1/2), Helga Trüpel (2)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputați/Jäsenet/Ledamöter

Malika Benarab-Attou (1/2), Jean-Marie Cavada (1/2), Silvia Costa (1/2), Santiago Fisas Ayxela (2), Petra Kammerevert (1/2), Emma 
McClarkin (1/2), Katarína Neveďalová (2), Chrysoula Paliadeli (2), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (1/2), Marietje Schaake (2), Marco 
Scurria (2), Hannu Takkula (2), Gianni Vattimo (1/2), Marie-Christine Vergiat (2), Milan Zver (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

François Alfonsi (2), Heinz K. Becker (2), Ivo Belet (2), Nadja Hirsch (1/2), Seán Kelly (2), Hans-Peter Martin (2), Georgios 
Papanikolaou (2), Mitro Repo (2), Olga Sehnalová (2), Joanna Katarzyna Skrzydlewska (2), Claudiu Ciprian Tănăsescu (2), Isabelle 
Thomas (2)

187 (2)

Dieter-Lebrecht Koch (2)

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

Frano Matušić (1/2)

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) 26.11.2012
(2) 27.11.2012
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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

Neelie Kroes (Vice-President, Commissioner for Digital agenda)

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Monika Sarrazin, Silvia Caneschi, Nequest Graham

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Manuel Romano, Ingrid Rigler, Isabelle Albertone, Sophie Beernaerts, Lorena Boix Alonso, Ann Branch, Aviva Silver,Agnieszka 
Dobrucka, Jordi Curell Gotor, Filip Van Depoele

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

Livia Gregusova, Effy Tsonos

Rosario Galofre, Astrid Burhoi

Peter O'Broin, Maciej Preidl

Antonia Luciani-Garcia, Frédérique Chabaud

Mirko Bisesti
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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

Cornelia Gusa

Taneli Tikka, Tamas Nemeti

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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