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24.4.2017 A8-0153/30 

Grozījums Nr.  30 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa 

S&D grupas vārdā 

Helga Trüpel 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

64.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 64.a  prasa izskatīt alternatīvus 

modeļus, piemēram, veidot partnerības 

starp Parlamentu un trešajām pusēm ar 

mērķi vēl vairāk popularizēt LUX kino 

balvu, īpaši saistībā ar Eiropas kinonozari 

un Eiropas publisko telpu, tādējādi dodot 

iespēju Parlamentam palielināt LUX kino 

balvas budžetu; tomēr atgādina, ka 

jebkuram šādam nolīgumam ir jāstiprina, 

nevis jāvājina Parlamenta loma un 

atpazīstamība; 

 

  

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/31 

Grozījums Nr.  31 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa 

S&D grupas vārdā 

Helga Trüpel 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

65. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

65. norāda, ka, lai gan skatītāju skaits 

gadu gaitā ir palielinājies, 43 000 skatītāju 

Savienībā joprojām ir ļoti mazs skaits un 

liek apšaubīt LUX kino balvas 

pamatotību; 

65. norāda — lai gan budžeta atbalsts 

LUX kino balvai gadu gaitā ir 

samazinājies, skatītāju skaits ir 

palielinājies, pateicoties komunikācijas 

pasākumiem un sociālajiem plašsaziņas 

līdzekļiem; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/32 

Grozījums Nr.  32 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa 

S&D grupas vārdā 

Helga Trüpel 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

67. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

67. ar bažām norāda uz pašreizējām 

diskusijām par izstāžu raksturu; uzdod 

jautājumu, vai Eiropas vēstures nama 

izstāžu saturs nebūtu jāatstāj kompetento 

muzeja struktūrvienību ziņā; 

67. ar bažām norāda uz pašreizējām 

diskusijām par izstāžu raksturu; uzsver, ka 

izstāžu satura un noformējuma jomā 
Eiropas vēstures nama akadēmiskajai 

neatkarībai ir svarīga nozīme, jo šajā 

jomā ir jāvadās tikai no muzeoloģiskiem 

un vēsturiskiem kritērijiem; 

Or. en 



 

AM\1124067LV.docx  PE603.702v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

24.4.2017 A8-0153/33 

Grozījums Nr.  33 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa 

S&D grupas vārdā 

Helga Trüpel 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

68.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 68.a norāda, ka līdz ar Parlamentarium 

izveidi un Eiropas vēstures nama 

atklāšanu Parlaments un tā apkārtne 

kļūst par iedzīvotāju intereses un tūrisma 

objektu, kas uzlabos zināšanas par 

Parlamenta lomu un parādīs 

iedzīvotājiem Parlamenta apņēmību 

veicināt vienprātīgi pieņemtas vērtības; 

prasa Prezidijam apsvērt dialoga 

uzsākšanu ar vietējām iestādēm, lai 

noskaidrotu, kādu ieguldījumus tās var 

dot Eiropas vēstures nama finansēšanā 

un pārvaldībā; 

Or. en 

 

 


