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24.4.2017 A8-0153/30 

Amandman  30 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa,  

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

Helga Trüpel 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Izvješće A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a – Europski parlament 

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

Prijedlog rezolucije 

Stavak 64.a (novi) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

 64.a  poziva na razmatranje 

alternativnih modela, primjerice, 

uspostavom partnerstva između 

Parlamenta i trećih strana u cilju daljnjeg 

promicanja filmske nagrade LUX, 

posebno u okviru europske filmske 

industrije i europske javne sfere, što će 

omogućiti Europskom parlamentu da 

poveća proračun filmske nagrade LUX; 

međutim, podsjeća da se svim oblicima 

sporazuma mora osnaživati a ne slabiti 

uloga i vidljivost Parlamenta; 

 

  

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/31 

Amandman  31 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa,  

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

Helga Trüpel 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Izvješće A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a – Europski parlament 

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

Prijedlog rezolucije 

Stavak 65. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

65.  primjećuje da je, iako se tijekom 

godina broj gledatelja povećao, brojka od 

43 000 gledatelja unutar Unije i dalje vrlo 

niska te dovodi u pitanje opravdanost 

postojanja nagrade Lux; 

65.  napominje da se broj gledatelja 

povećao unatoč smanjenim proračunskim 

sredstvima usmjerenima prema filmskoj 

nagradi LUX tijekom godina, i to 

zahvaljujući komunikacijskim 

aktivnostima i društvenim medijima; 

Or. en 
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Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa,  

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

Helga Trüpel 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Izvješće A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a – Europski parlament 

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

Prijedlog rezolucije 

Stavak 67. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

67.  sa zabrinutošću primjećuje aktualne 

rasprave o prirodi privremenih izložbi; 

postavlja pitanje o tome treba li sadržaj 

izložbi u Kući europske povijesti ipak 

prepustiti nadležnim tijelima muzeja; 

67. sa zabrinutošću primjećuje aktualne 

rasprave o prirodi privremenih izložbi; 

ističe važnost akademske neovisnosti Kuće 

europske povijesti u pogledu sadržaja i 

dizajna postava, koji se određuju 

isključivo na temelju muzeoloških i 

povijesnih kriterija; 

Or. en 
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Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa,  

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

Helga Trüpel 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Izvješće A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a – Europski parlament 

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

Prijedlog rezolucije 

Stavak 68.a (novi) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

 68.a  napominje da uspostavom 

Parlamentarija i otvaranjem Kuće 

europske povijesti Parlament i njegovo 

okruženje postaju atrakcija za građane i 

turiste koja će dovesti do boljeg 

razumijevanja uloge Parlamenta i ukazati 

građanima na predanost Parlamenta 

zajednički prihvaćenim vrijednostima, kao 

što su ljudska prava i solidarnost; traži od 

Predsjedništva da razmotri pokretanje 

dijaloga s lokalnim tijelima kako bi se 

vidjelo na koji način ona mogu doprinijeti 

financiranju Kuće europske povijesti i 

njezinom upravljanju; 

Or. en 

 

 


