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24.4.2017 A8-0153/30 

Изменение  30 

Инес Аяла Сендер, Петра Камереверт, Силвия Коста  

от името на групата S&D 

Хелга Трюпел 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0153/2017 

Денис де Йонг 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ 

бюджет на ЕС – Европейски парламент 

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 64 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 64a.  призовава да бъдат разгледани 

алтернативни модели, например чрез 

установяване на партньорства между 

Парламента и трети страни с цел 

допълнително популяризиране на 

филмовата награда „LUX“, особено в 

рамките на европейската филмова 

индустрия и европейската 

обществена сфера, което ще даде 

възможност на Парламента да 

увеличи бюджета на филмовата 

награда „LUX“; при все това 

припомня, че всеки тип споразумение 

трябва да увеличи, а не да отслаби, 

ролята и видимостта на Европейския 

парламент; 

Or. en 



 

AM\1124067BG.docx  PE603.702v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

24.4.2017 A8-0153/31 

Изменение  31 

Инес Аяла Сендер, Петра Камереверт, Силвия Коста  

от името на групата S&D 

Хелга Трюпел 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0153/2017 

Денис де Йонг 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ 

бюджет на ЕС – Европейски парламент 

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 65 

 

Предложение за резолюция Изменение 

65.  отбелязва, че въпреки че броят на 

зрителите се е увеличил през годините, 

цифрата 43 000 за целия Съюз е все още 

много ниска и повдига въпроса дали 

наградата „LUX“ е оправдана; 

65.  отбелязва, че въпреки 

тенденцията за намаляване на 

бюджетната подкрепа за самата 

филмова награда „LUX“ през годините 

броят на зрителите се е увеличил 

благодарение на комуникационните 

дейности и социалните медии; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/32 

Изменение  32 

Инес Аяла Сендер, Петра Камереверт, Силвия Коста  

от името на групата S&D 

Хелга Трюпел 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0153/2017 

Денис де Йонг 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ 

бюджет на ЕС – Европейски парламент 

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 67 

 

Предложение за резолюция Изменение 

67.  отбелязва със загриженост 

продължаващите дискусии относно 

естеството на временните изложби; 

пита дали съдържанието на 

изложбите в Дома на европейската 

история не следва да бъде оставено на 

преценката на компетентните 

органи на музея; 

67. отбелязва със загриженост 

продължаващите дискусии относно 

естеството на временните изложби; 

подчертава значението на 

академичната независимост на Дома 

на европейската история от гледна 

точка на съдържанието и дизайна на 

изложбите, като те се определят 

изключително от музейни и 

исторически критерии; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/33 

Изменение  33 

Инес Аяла Сендер, Петра Камереверт, Силвия Коста  

от името на групата S&D 

Хелга Трюпел 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0153/2017 

Денис де Йонг 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ 

бюджет на ЕС – Европейски парламент 

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 68 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 68a.  отбелязва, че със създаването 

на Парламентариума и откриването 

на Дома на европейската история 

Парламентът и неговите околности 

се превръщат в атракция за граждани 

и туристи, която ще допринесе за по-

добро познаване на ролята на 

Парламента и ще илюстрира на 

гражданите ангажимента на 

Парламента по отношение на 

консенсусни ценности като правата 

на човека и солидарността; отправя 

искане Бюрото да обмисли 

започването на диалог с местните 

органи с цел да се проучи как 

последните могат да допринесат за 

финансирането и управлението на 

Дома на европейската история; 

Or. en 

 

 


