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Briuselis

ATASKAITA UŽ TARNYBINĘ VEIKLĄ 2013 M.

Pagrindinė tarnybinė veikla 2013 m. buvo susijusi su pasirengimu bei Lietuvos Respublikos
pirmininkavimu ES Tarybai vėliau 2013 m. II pusmetį. Didžiausias dėmesys pagal kompetenciją
buvo skiriamas audiovizualinės ir žiniasklaidos politikos klausimams bei atitinkamai Europos
Sąjungos Tarybos audiovizualinių klausimų darbo grupės veiklai, taip pat teko papildomai
koordinuoti ir užtikrinti autorių teisių politikos sričiai tenkančių klausimų rengimo, svarstymo,
derinimo ir tvirtinimo klausimus. Su šiais aspektais susijusi veikla pasireiškė įvairaus pobūdžio
tęstiniais veiksmais bei konkrečiomis veiklomis, siekiant tinkamai pasirengti bei vėliau užtikrinti
sklandų Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai atitinkamose srityse. Buvo sukurtas ir sklandžiai
veikė bendradarbiavimo su skirtingų ES institucijų bei kitų ES valstybių narių atstovais tinklas,
toliau užtikrintas anksčiau nustatytas glaudus bendradarbiavimas su trejeto valstybių kolegomis.
2013 m. I pusmetį, rengiantis Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai, buvo inicijuoti daugiau
nei 75 susitikimai su visų ES valstybių narių atstovais, ES institucijų pareigūnais, visuomeninių
organizacijų ar asociacijų atstovais, kuruojančiais audiovizualinius arba autorių teisių politikos
klausimus. Tai leido sukurti glaudų kontaktų ratą, būtiną sklandžiai veiklai pirmininkavimo ES
Tarybai metu.

2013 m. I pusmetį taip pat buvo suaktyvintas bendradarbiavimas su trejeto kolegomis,
pradėta dalyvauti pasirengimuose prieš ES Tarybos darbo grupių posėdžius, į juos įtraukiant ir
kolegas iš LR kultūros ministerijos, bei tęsiamas kvalifikacijos kėlimas mokymuose.
Aktyvus bei koordinuotas pasirengimas, ankstyvas įsitraukimas į ES darbotvarkės klausimų
sprendimo procesus bei tinkamas įsitinkinimas sudarė sąlygas operatyviai bei efektyviai imtis
pirmininkavimo ES Tarybai darbų nuo pat pirmųjų pirmininkavimo dienų.
2013 m. liepos mėnesį:
-

Liepos 4 d. Coreper I posėdyje gautas mandatas pradėti derybas su Europos Parlamentu,
remiantis LT parengtu kompromisiniu dokumentu dėl Pasiūlymo dėl Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių
administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo
vidaus rinkoje (toliau – CRM direktyva).

-

Liepos 8 d. surengtas ES Tarybos audiovizualinių klausimų darbo grupės posėdis.

-

Liepos 9 d. EP JURI komitete, o liepos 10 d. EP CULT komitete LR kultūros ministras
pristatė Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus kultūros, audiovizualinės ir
žiniasklaidos politikos bei autorių teisių politikos srityse.

-

Liepos 17 d. Coreper I posėdyje pritarta LT pateiktam dokumentui, siekiant galutinio
susitarimo su EP dėl ES reglamento, nustatančio programą „Kūrybiška Europa“.
Dokumentas iškart išsiųstas EP, prašant jam pritarti ir baigti derybas šiuo dosjė.

-

Liepos 17 d. suderintas su ES valstybių narių atstovais ir pateiktas suinteresuotoms
šalims Audiovizualinių reikalų darbo grupei pirmininkaujančios valstybės pareiškimas
dėl EUROPEANA tvaraus finansavimo finansinės priemonės „Connecting Europe
Facility“ kontekste.

2013 m. rugpjūčio mėn. vyko pasirengimas tolimesniam darbui po vasaros atostogų ES
institucijose, dokumentų rengimas, posėdžių bei susitikimų planavimas ir derinimas.
2013 m. rugsėjo mėnesį daugiausia dėmesio buvo skiriama artėjančiam neformaliam
kultūros ir audiovizualinių reikalų ministrų susitikimui, pristatant ir aptariant numatomas
žiniasklaidos politikos diskusijos temas, taip pat rengiamasi artėjantiems trilogo susitikimams su EP
dėl CRM direktyvos.

-

Rugsėjo 11 d. surengtas ES Tarybos audiovizualinių klausimų darbo grupės posėdis.

-

Rugsėjo 19 ir 23 d. vyko techniniai susitikimai, rengiantis pirmajam neformaliam
trilogui dėl CRM direktyvos.

-

Rugsėjo 24 d. vyko pirmasis neformalus trilogas su EP dėl CRM direktyvos
(atstovaujant ambasadoriui A. Vinčiūnui).

-

Rugsėjo 25 d. Coreper I posėdyje buvo pristatyti pirmojo neformalaus trilogo dėl CRM
direktyvos rezultatai.

2013 m. spalio mėnesį:
-

Spalio 1-2 d. Vilniuje vyko neformalus kultūros ir audiovizualinių reikalų ministrų
susitikimas, kurio viena iš sesijų nagrinėjo žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo klausimus
besikeičiančioje skaitmeninėje aplinkoje.

-

Spalio 9 d. parengtas ir išplatintas pirmasis Tarybos išvadų dėl žiniasklaidos laisvės ir
pliuralizmo skaitmeninėje aplinkoje projektas, vėliau nagrinėtas bei derintas darbo
grupės lygmeniu.

-

Spalio 14, 23 ir 31 d. surengti ES Tarybos audiovizualinių klausimų darbo grupės
posėdžiai.

-

Spalio 2, 11, 18, 25 d. vyko techniniai susitikimai, rengiantis antrajam ir trečiajam
neformaliems trilogams dėl CRM direktyvos.

-

Spalio 15 ir 24 d. įvyko autorių teisių klausimus kuruojančių atašė susitikimai dėl CRM
direktyvos.

-

Spalio 16 d. Coreper I posėdyje vyko diskusija dėl derybinių pozicijų/gairių su EP dėl
CRM direktyvos pagal LT parengtą dokumentą.

-

Spalio 17 d. vyko antrasis neformalus trilogas su EP dėl CRM direktyvos (atstovaujant
audiovizualinių reikalų atašė L. Ubavičiui).

-

Spalio 23 d. Coreper I posėdyje buvo pristatyti antrojo neformalaus trilogo dėl CRM
direktyvos rezultatai.

-

Spalio 30 d. Coreper I posėdyje vyko diskusija dėl tolimesnių derybų su EP dėl CRM
direktyvos ir buvo suteiktas atnaujintas mandatas deryboms pagal LT parengtą
dokumentą.

2013 m. lapkričio mėnesį:
-

Lapkričio 4 d. vyko trečiasis neformalus trilogas su EP dėl CRM direktyvos
(atstovaujant ambasadoriui A. Vinčiūnui), kuriame buvo pasiektas susitarimas dėl šio
teisės akto.

-

Lapkričio 5 d. EP CULT komitetas pritarė ES Tarybos pateiktam ES reglamento,
nustatančio programą „Kūrybiška Europa“, tekstui.

-

Lapkričio 6 d. Coreper I posėdyje buvo pritarta derybose su EP nustatytam CRM
direktyvos tekstui.

-

Lapkričio 6 d. buvo pritarta ES Kultūros ir audiovizualinių klausimų ministrų tarybos
posėdžio darbotvarkei.

-

Lapkričio 13 d. Coreper I posėdyje buvo suderinti audiovizualinės srities dokumentai,
numatomi svarstyti ar aptarti ES Kultūros ir audiovizualinių klausimų ministrų tarybos
posėdyje.

-

Lapkričio 19 d. EP plenarinėje sesijoje priimtas ES reglamentas, nustatantis programą
„Kūrybiška Europa“.

-

Lapkričio 25 d. įvyko kartu su CINEMATEK ir Flagey kultūros centru organizuotas
renginys, į kurį buvo kviečiami ES valstybių atstovai, ES pareigūnai, dalyvausiantys kitą
dieną vyksiančiame ES Kultūros ir audiovizualinių klausimų ministrų tarybos posėdyje.

-

Lapkričio 26 d. ryte prieš ES Kultūros ir audiovizualinių klausimų ministrų tarybos
posėdį, bendradarbiaujant su asociacija „Digital Europe“, surengta naujųjų, išmaniųjų,
audiovizualinį turinį perteikiančių technologijų prezentacija.

-

Lapkričio 26 d. įvyko ES Kultūros ir audiovizualinių klausimų ministrų tarybos posėdis,
kuriame patvirtinti numatyti dokumentai bei surengta ministrų diskusija audiovizualinės
politikos tema.

-

Lapkričio 26 d. EP JURI komitetas vienbalsiai pritarė suderėtam CRM direktyvos
tekstui.

2013 m. gruodžio mėnesį:
-

Gruodžio 2 d. ES konkurencingumo tarybos posėdyje pristatyta informacija dėl
sėkmingų derybų su EP dėl CRM direktyvos.

-

Gruodžio 4 d. Coreper I posėdyje patvirtintas ES reglamentas, nustatantis programą
„Kūrybiška Europa“.

-

Gruodžio 5 d. ES Telekomunikacijų ir transporto tarybos posėdyje priimtas ES
reglamentas, nustatantis programą „Kūrybiška Europa“.

-

Gruodžio 9 d. surengtas bendras ES Tarybos kultūros reikalų komiteto ir audiovizualinių
klausimų darbo grupės posėdis bei priėmimas po jo Lietuvos Respublikos nuolatinėje
atstovybėje ES.

Išvados ir pasiūlymai:
2013 m. I pusmetyje buvo kryptingai pasirengta Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai, o
2013 m. II pusmetį sėkmingai pirmininkauta ES Tarybai audiovizualinių reikalų bei autorių teisių
politikos srityse.
Buvo pasiekti šie rezultatai:
Rengiantis pirmininkauti ES Tarybai:
-

Rengiantis pirmininkavimui ES Tarybai, surengti daugiau nei 75 susitikimai su visų ES
valstybių narių atstovais, ES institucijų pareigūnais, visuomeninių organizacijų ar
asociacijų atstovais, kuruojančiais audiovizualinius arba autorių teisių politikos
klausimus.

-

Užmegzti ryšiai su ES institucijų pareigūnais, valstybių narių ir asociacijų atstovais.

-

Sukurtas glaudus kontaktų ratas, būtinas sklandžiai veiklai pirmininkavimo ES Tarybai
metu.

-

Mokymų metu įgyta reikiama papildoma kvalifikacija.

Pirmininkavimo ES Tarybai metu:
-

Surengti 6 ES Tarybos audiovizualinių klausimų darbo grupės posėdžiai.
Surengti 2 autorių teisių klausimus kuruojančių atašė posėdžiai dėl CRM direktyvos.

-

Surengtas ES Kultūros ir audiovizualinių klausimų ministrų tarybos posėdis.

-

Prisidėta rengiant Vilniuje neformalų kultūros ir audiovizualinių reikalų ministrų
susitikimas, kurio viena iš sesijų nagrinėjo žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo klausimus
besikeičiančioje skaitmeninėje aplinkoje.

-

Užbaigtos derybos ir priimtas ES reglamentas, nustatantis programą „Kūrybiška
Europa“.

-

Užbaigtos derybos su EP dėl CRM direktyvos, sudarant sąlygas ją galutinai patvirtinti
pirmojo skaitymo metu 2014 m. pradžioje.

-

Patvirtintos Tarybos išvados dėl žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo skaitmeninėje
aplinkoje.

-

Parengtas

Audiovizualinių

reikalų

darbo

grupei

pirmininkaujančios

valstybės

pareiškimas dėl EUROPEANA tvaraus finansavimo finansinės priemonės „Connecting
Europe Facility“ kontekste.
-

Surengta politinė diskusija ES Kultūros ir audiovizualinių klausimų ministrų tarybos
posėdyje audiovizualinės politikos tema, dalyvaujant pakviestam pranešėjui D.
Donaldson.

-

Bendradarbiaujant su CINEMATEK ir Flagey kultūros centru, suorganizuotas renginys,
į kurį buvo kviečiami ES valstybių atstovai, ES pareigūnai.

-

Bendradarbiaujant su asociacija „Digital Europe“, surengta naujųjų, išmaniųjų,
audiovizualinį turinį perteikiančių technologijų prezentacija.

Atsižvelgiant į pasiektus rezultatus, įgytus įgūdžius ir kompetencijas, išnaudoti sukurtus
puikius bendradarbiavimo ryšius su skirtingų ES institucijų, ES valstybių narių ir asociacijų
atstovais. Tai pritaikyti atstovaujant Lietuvos interesus bei pozicijas kultūros politikos,
audiovizualinės ir žiniasklaidos politikos bei autorių teisių politikos klausimais.
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