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24.4.2017 A8-0153/30 

Pozměňovací návrh  30 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa,  

za skupinu S&D 

Helga Trüpel 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

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

Návrh usnesení 

Bod 64 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 64a.  žádá, aby byly zváženy alternativní 

modely, například navazování partnerství 

mezi Parlamentem a třetími stranami 

s cílem dále propagovat Filmovou cenu 

LUX, zejména v rámci evropského 

filmového průmyslu a evropské veřejné 

sféry, což Parlamentu umožní posílit 

rozpočet Filmové ceny LUX; připomíná 

však, že jakákoli dohoda musí posilovat, 

a nikoli oslabovat úlohu a viditelnost 

Parlamentu; 

 

  

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/31 

Pozměňovací návrh  31 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa,  

za skupinu S&D 

Helga Trüpel 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

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

Návrh usnesení 

Bod 65 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

65.  konstatuje, že i když s postupem let 

počet diváků vzrostl, počet 43 000 v celé 

Unii je stále velice nízký a vyvolává 

pochybnosti o opodstatněnosti udělování 

ceny LUX; 

65.  konstatuje, že i přes klesající 

rozpočtovou podporu pro Filmovou cenu 

LUX samotnou s postupem let počet 

diváků vzrostl, a to díky komunikačním 

činnostem a sociálním médiím; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/32 

Pozměňovací návrh  32 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa,  

za skupinu S&D 

Helga Trüpel 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

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

Návrh usnesení 

Bod 67 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

67.  se znepokojením bere na vědomí 

probíhající diskuse o povaze dočasných 

výstav; táže se, zda by obsah výstav 

v Domě evropských dějin neměl být 

ponechán na příslušných orgánech 

muzea; 

67. se znepokojením bere na vědomí 

probíhající diskuse o povaze dočasných 

výstav; zdůrazňuje význam akademické 

nezávislosti Domu evropských dějin 

z hlediska obsahu a koncepce výstav, které 

určují výhradně muzeologická 

a historická kritéria; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/33 

Pozměňovací návrh  33 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa,  

za skupinu S&D 

Helga Trüpel 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

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

Návrh usnesení 

Bod 68 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 68a.  podotýká, že zřízením 

Parlamentaria a otevřením Domu 

evropských dějin se Parlament a jeho 

okolí stává atrakcí pro občany a pro 

turisty, která přinese lepší povědomí 

o úloze Parlamentu a ukáže občanům, jak 

Parlament usiluje o společné hodnoty, 

jako jsou lidská práva a solidarita; žádá 

předsednictvo, aby zvážilo navázání 

dialogu s místními orgány a jednalo 

o tom, jak mohou přispět k financování 

a správě Domu evropských dějin; 

Or. en 

 

 


