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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

24.4.2017 A8-0153/30 

Módosítás  30 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa,  

az S&D képviselőcsoport nevében 

Helga Trüpel 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

2015. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Parlament 

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

64 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 64a.  szorgalmazza alternatív modellek 

megvizsgálását, például a Parlament és 

harmadik felek közötti partnerség 

létrehozása révén azzal a céllal, hogy 

tovább népszerűsítsék a LUX filmdíjat, 

elsősorban az európai filmiparon és az 

európai közszférán belül, ami lehetővé 

teszi a Parlament számára a LUX filmdíj 

költségvetésének megerősítését; azonban 

emlékeztet arra, hogy bármilyen 

megállapodásnak erősítenie és nem 

gyengítenie kell a Parlament szerepét és 

láthatóságát; 

 

  

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/31 

Módosítás  31 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa,  

az S&D képviselőcsoport nevében 

Helga Trüpel 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

2015. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Parlament 

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

65 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

65.  megjegyzi, hogy az elmúlt években 

nőtt ugyan a nézők száma, de az Unió 

egészében 43 000 néző még mindig igen 

kevés, ezért a Lux filmdíj létjogosultsága 

megkérdőjelezhető; 

65.  megjegyzi, hogy az évek során a 

LUX filmdíj számára nyújtott 

költségvetési támogatásban tapasztaltható 

csökkenő tendencia ellenére a 

kommunikációs tevékenységeknek és a 

közösségi médiának köszönhetően nőtt a 

nézők száma; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/32 

Módosítás  32 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa,  

az S&D képviselőcsoport nevében 

Helga Trüpel 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

2015. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Parlament 

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

67 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

67.  aggodalmának ad hangot az 

ideiglenes kiállítások természetéről 

jelenleg folyamatban lévő vitákkal 

kapcsolatban; felteszi a kérdést, hogy az 

Európai Történelem Házában tartott 
kiállítások tartalmát nem valamely 

múzeum illetékes szerveire kellene-e bízni; 

67. aggodalmának ad hangot az 

ideiglenes kiállítások természetéről 

jelenleg folyamatban lévő vitákkal 

kapcsolatban; hangsúlyozza az Európai 

Történelem Háza tudományos 

függetlenségének fontosságát a kiállítások 

tartalma és tervezése tekintetében, mivel 

ezeket kizárólag muzeológiai és történelmi 

kritériumok határozzák meg; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/33 

Módosítás  33 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa,  

az S&D képviselőcsoport nevében 

Helga Trüpel 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

2015. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Parlament 

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 68a.  megjegyzi, hogy a Parlamentárium 

létrehozásának, valamint az Európai 

Történelem Háza megnyitásának 

következtében a Parlament és közvetlen 

környezete polgárokat és turistákat vonzó 

látványossággá válik, amely növeli a 

Parlament szerepének ismertségét, és a 

polgárok számára szemlélteti a Parlament 

elkötelezettségét a konszenzus tárgyát 

képező értékek, például az emberi jogok és 

a szolidaritás iránt; felkéri az Elnökséget, 

hogy fontolja meg annak lehetőségét, 

hogy párbeszédet kezdjen a helyi 

hatóságokkal annak kialakítása 

érdekében, hogy miként járulhatnak 

hozzá az Európai Történelem Háza 

finanszírozásához és menedzsmentjéhez; 

Or. en 

 

 


