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Betænkning A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet 

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

Forslag til beslutning 

Punkt 64 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 64a.  opfordrer til, at der overvejes 

alternative modeller, f.eks. at der etableres 

partnerskaber mellem Parlamentet og en 

tredjepart med det formål yderligere at 

fremme LUX-filmprisen, navnlig inden 

for den europæiske filmindustri og det 

europæiske offentlige rum, hvilket vil 

gøre det muligt for Parlamentet at øge 

budgettet til LUX-filmprisen; minder dog 

om, at enhver form for aftale skal styrke, 

ikke svække, Parlamentets rolle og 

synlighed;  

 

  

Or. en 
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Dennis de Jong 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet 

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

Forslag til beslutning 

Punkt 65 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

65.  bemærker, at selv om antallet af 

tilskuere i løbet af årene er steget, er 

43 000 inden for EU stadig er meget lavt 
og sætter spørgsmålstegn, om Lux-prisen 

er berettiget; 

65.  bemærker, at på trods af faldende 

budgetstøtte til selve LUX-filmprisen i 

årenes løb, er antallet af tilskuere steget 

takket være kommunikationsaktiviteter og 

de sociale medier;  

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 67 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

67.  bemærker med bekymring de 

fortsatte diskussioner om karakteren af dets 

midlertidige udstillinger; anmoder om, 

hvorvidt indholdet af udstillingerne i 

Huset for Europæisk Historie ikke burde 

overlades til de kompetente organer i et 

museum; 

67. bemærker med bekymring de 

fortsatte diskussioner om karakteren af dets 

midlertidige udstillinger; understreger 

betydningen af Huset for Europæisk 

Histories videnskabelige uafhængighed 

med hensyn til udstillingens indhold og 

udformning, idet disse udelukkende 

fastsattes ud fra museumstekniske og 

historiske kriterier;  

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 68 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 68a.  bemærker, at Parlamentet og dets 

omgivelser med etableringen af 

Parlamentarium og Huset for Europæisk 

Historie er ved at blive en attraktion for 

borgere og turister, vil skabe et bedre 

kendskab til Parlamentets rolle og over 

for borgerne illustrere Parlamentets 

engagement til fordel for gensidigt 

accepterede værdier såsom 

menneskerettigheder og solidaritet; 

anmoder Præsidiet om at overveje at 

indlede en dialog med de lokale 

myndigheder for at se, hvordan de kan 

bidrage til finansieringen og 

forvaltningen af Huset for Europæisk 

Historie; 

Or. en 

 

 


