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24.4.2017 A8-0153/30 

Pakeitimas 30 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa 

S&D frakcijos vardu 

Helga Trüpel 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas 

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

64 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 64a.  ragina apsvarstyti alternatyvius 

modelius, pvz., steigti Parlamento ir 

trečiųjų šalių partnerystės organizacijas 

siekiant toliau reklamuoti LUX kino 

apdovanojimą, pirmiausia Europos kino 

pramonėje ir Europos visuomenėje, nes 

tai suteiks Parlamentui galimybę padidinti 

LUX kino apdovanojimo biudžetą; 

primena, kad bet koks susitarimas turi 

padėti didinti, o ne silpninti Parlamento 

vaidmenį ir matomumą; 

 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/31 

Pakeitimas 31 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa 

S&D frakcijos vardu 

Helga Trüpel 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas 

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

65 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

65.  pažymi, kad, nors ilgainiui žiūrovų 

skaičius išaugo, 43 000 visoje Sąjungoje 

vis dar yra labai mažai ir kelia klausimą, ar 

LUX kino apdovanojimas yra pagrįstas; 

65.  pažymi, kad, nors bėgant metams 

biudžeto parama pačiam LUX kino 

apdovanojimui mažėja, dėl komunikacijos 

veiklos ir socialinės žiniasklaidos žiūrovų 

skaičius išaugo; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/32 

Pakeitimas 32 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa 

S&D frakcijos vardu 

Helga Trüpel 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas 

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

67 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

67.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į 

vykstančias diskusijas dėl Europos istorijos 

namų laikinųjų parodų pobūdžio; klausia, 

ar teisė priimti sprendimus dėl parodų 

Europos istorijos namuose turinio 

neturėtų būti palikta kompetentingoms 

muziejaus tarnyboms; 

67. susirūpinęs atkreipia dėmesį į 

vykstančias diskusijas dėl Europos istorijos 

namų laikinųjų parodų pobūdžio; pabrėžia 

Europos istorijos namų akademinio 

nepriklausomumo, susijusio su tuo, kad 

parodų turinys ir dizainas nustatomi 

vadovaujantis išimtinai muzeologiniais ir 

istoriniais kriterijais, svarbą; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/33 

Pakeitimas 33 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa 

S&D frakcijos vardu 

Helga Trüpel 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas 

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

68 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 68a.  pažymi, kad, sukūrus 

Parlamentariumą ir atidarius Europos 

istorijos namus, Parlamentas ir jo 

apylinkės tampa piliečių ir turistų traukos 

vieta, ir tai padės pagerinti žinias apie 

Parlamento vaidmenį ir parodyti 

piliečiams, kad Parlamentas įsipareigojęs 

puoselėti tokias visuotines vertybes, kaip 

žmogaus teisės ir solidarumas; prašo 

Biuro apsvarstyti galimybę pradėti dialogą 

su vietos valdžios institucijomis siekiant 

išsiaiškinti, kaip pastarosios gali prisidėti 

prie Europos istorijos namų finansavimo 

ir valdymo; 

Or. en 

 

 


