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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 64 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 64α.  ζητεί να εξεταστούν εναλλακτικά 

μοντέλα, για παράδειγμα με την ανάπτυξη 

εταιρικών σχέσεων μεταξύ του 

Κοινοβουλίου και τρίτων μερών με στόχο 

την περαιτέρω προώθηση του 

κινηματογραφικού Βραβείου LUX, ιδίως 

στην ευρωπαϊκή κινηματογραφική 

βιομηχανία και στον ευρωπαϊκό δημόσιο 

βίο, πράγμα που θα επιτρέψει στο 

Κοινοβούλιο να ενισχύσει τον 

προϋπολογισμό του κινηματογραφικού 

Βραβείου LUX· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι 

η οποιασδήποτε μορφής συμφωνία πρέπει 

να ενισχύει και όχι να αποδυναμώνει τον 

ρόλο και την προβολή του Κοινοβουλίου· 

 

  

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 65 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

65.  επισημαίνει ότι, παρόλο που με την 

πάροδο των ετών έχει αυξηθεί ο αριθμός 

των θεατών, ο αριθμός των 43 000 θεατών 

σε ολόκληρη την Ένωση εξακολουθεί να 

είναι πολύ χαμηλός και εγείρει 

ερωτηματικά ως προς τη σκοπιμότητα 

του βραβείου Lux· 

65.  επισημαίνει ότι παρά την μείωση 

της δημοσιονομικής στήριξης για το 

κινηματογραφικό Βραβείο LUX με την 

πάροδο του χρόνου, ο αριθμός των θεατών 

έχει αυξηθεί, χάρη στις δραστηριότητες 

επικοινωνίας και τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 67 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

67.  επισημαίνει με ανησυχία τις 

συνεχιζόμενες συζητήσεις σχετικά με τη 

φύση των προσωρινών εκθέσεών του· 

διερωτάται μήπως το περιεχόμενο των 

εκθέσεων στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής 

Ιστορίας θα πρέπει να καθορίζεται 

αποκλειστικά από τα αρμόδια όργανα ενός 

μουσείου· 

67. επισημαίνει με ανησυχία τις 

συνεχιζόμενες συζητήσεις σχετικά με τη 

φύση των προσωρινών εκθέσεών του· 

τονίζει τη σημασία της ακαδημαϊκής 

ανεξαρτησίας του Σπιτιού της 

Ευρωπαϊκής Ιστορίας όσον αφορά το 

περιεχόμενο και τη σχεδίαση των 

εκθέσεων, που καθορίζονται 

αποκλειστικά με μουσειολογικά και 

ιστορικά κριτήρια· 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 68 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 68α.  επισημαίνει ότι με τη δημιουργία 

του Parlamentarium και την έναρξη 

λειτουργίας του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής 

Ιστορίας, το Κοινοβούλιο και η γύρω 

περιοχή αποκτούν ενδιαφέρον για τους 

πολίτες και τους τουρίστες, πράγμα που 

θα οδηγήσει σε καλύτερη γνώση του 

ρόλου του Κοινοβουλίου και θα δείξει 

στους πολίτες την προσήλωση του 

Κοινοβουλίου σε καθολικές αξίες όπως τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και η 

αλληλεγγύη· ζητεί από το Προεδρείο να 

εξετάσει τη δυνατότητα να καλέσει σε 

διάλογο τις τοπικές αρχές με σκοπό να 

αναζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι 

τελευταίες μπορούν να συνεισφέρουν στη 

χρηματοδότηση και τη διαχείριση του 

Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας· 

Or. en 

 

 


