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24.4.2017 A8-0153/30 

Tarkistus  30 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa,  

S&D-ryhmän puolesta 

Helga Trüpel 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

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

Päätöslauselmaesitys 

64 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 64 a.  kehottaa tarkastelemaan 

vaihtoehtoisia malleja, kuten parlamentin 

ja kolmansien osapuolten välisten 

kumppanuuksien perustamista, LUX-

elokuvapalkinnon edistämiseksi entistä 

laajemmin etenkin eurooppalaisen 

elokuvateollisuuden keskuudessa ja 

eurooppalaisessa julkisuudessa, mikä 

antaisi parlamentille mahdollisuuden 

kasvattaa palkinnon budjettia; muistuttaa 

kuitenkin, että oli sopimus millainen 

tahansa, sillä on vahvistettava eikä 

heikennettävä parlamentin asemaa ja 

näkyvyyttä; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/31 

Tarkistus  31 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa,  

S&D-ryhmän puolesta 

Helga Trüpel 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

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

Päätöslauselmaesitys 

65 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

65.  toteaa, että vaikka katsojien määrä 

on kasvanut vuosien kuluessa, 

43 000 katsojaa unionin sisällä on silti 

hyvin alhainen luku ja herättää 

kysymyksen siitä, onko LUX-

elokuvapalkinto perusteltu; 

65.  toteaa, että vaikka LUX-

elokuvapalkinnon saama talousarviotuki 
on pienentynyt vuosien mittaan, katsojien 

määrä on kuitenkin lisääntynyt viestinnän 

ja sosiaalisen median ansiosta; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/32 

Tarkistus  32 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa,  

S&D-ryhmän puolesta 

Helga Trüpel 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

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

Päätöslauselmaesitys 

67 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

67.  panee huolestuneena merkille 

meneillään olevat keskustelut vaihtuvien 

näyttelyjen luonteesta; kysyy, eikö 

Euroopan historian talon näyttelyjen 

sisältöä koskevaa päätöksentekoa pitäisi 

jättää museon toimivaltaisten elinten 

vastuulle; 

67. panee huolestuneena merkille 

meneillään olevat keskustelut vaihtuvien 

näyttelyjen luonteesta; korostaa Euroopan 

historian talon akateemisen itsenäisyyden 

merkitystä näyttelyiden sisällön ja 

suunnittelun kannalta, sillä niistä 

päätetään yksinomaan museologisten ja 

historiallisten kriteereiden perusteella; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/33 

Tarkistus  33 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa,  

S&D-ryhmän puolesta 

Helga Trüpel 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

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

Päätöslauselmaesitys 

68 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 68 a.  toteaa, että Parlamentariumin 

perustamisen ja Euroopan historian talon 

avaamisen seurauksena parlamentti ja 

sen ympäristö ovat muuttumassa 

kansalaisten ja turistien suosimaksi 

kohteeksi, joka lisää tietämystä 

parlamentin roolista ja osoittaa 

kansalaisille, että parlamentti on 

sitoutunut yhteisymmärrykseen 

perustuviin arvoihin, kuten 

ihmisoikeuksiin ja solidaarisuuteen; 

pyytää puhemiehistöä harkitsemaan 

vuoropuhelun aloittamista 

paikallisviranomaisten kanssa sen 

selvittämiseksi, miten ne voivat osallistua 

Euroopan historian talon rahoitukseen ja 

hallintoon; 

Or. en 

 

 


