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24.4.2017 A8-0153/30 

Amendement  30 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa,  

namens de S&D-Fractie 

Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 64 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 64 bis.  vraagt om alternatieve modellen te 

overwegen, bijvoorbeeld bij het oprichten 

van partnerschappen tussen het 

Parlement en derden met de bedoeling de 

LUX-filmprijs verder te promoten, met 

name in de Europese filmindustrie en de 

Europese publieke ruimte, wat het 

Parlement in staat zal stellen de begroting 

van de LUX-filmprijs te verhogen; 

herinnert er echter aan dat eender welke 

overeenkomst de rol en zichtbaarheid van 

het Parlement moet bevorderen en deze 

niet mag verzwakken; 

 

  

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/31 

Amendement  31 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa,  

namens de S&D-Fractie 

Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 65 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

65.  stelt vast dat het aantal kijkers de 

afgelopen jaren weliswaar is gestegen, 

maar dat 43 000 kijkers in de gehele 

Europese Unie nog steeds erg weinig is en 

de vraag doet rijzen of de LUX-prijs wel 

zin heeft; 

65.  stelt vast dat ondanks de dalende 

begrotingssteun voor de LUX-filmprijs 

zelf in de afgelopen jaren, het aantal 

kijkers is toegenomen, dankzij 

communicatieactiviteiten en sociale 

media; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/32 

Amendement  32 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa,  

namens de S&D-Fractie 

Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 67 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

67.  neemt met bezorgdheid kennis van 

de aanhoudende discussies over de aard 

van de tijdelijke exposities van het Huis; 

vraagt of de inhoud van exposities in het 

Huis van de Europese geschiedenis niet 

aan de bevoegde instanties van het 

museum moet worden overgelaten; 

67. neemt met bezorgdheid kennis van 

de aanhoudende discussies over de aard 

van de tijdelijke exposities van het Huis; 

beklemtoont het belang van de 

academische onafhankelijkheid van het 

Huis van de Europese geschiedenis op het 

vlak van inhoud en vormgeving van de 

exposities die uitsluitend op grond van 

museologische en historische criteria 

worden bepaald; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/33 

Amendement  33 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa,  

namens de S&D-Fractie 

Helga Trüpel 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 68 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 68 bis.  merkt op dat het Parlement en zijn 

nabije omgeving met de vestiging van het 

Parlamentarium en de opening van het 

Huis van de Europese geschiedenis een 

attractie voor de burgers en een 

toeristische attractie worden, die de 

kennis van de rol van het Parlement 

vergroten en die de burgers laten zien dat 

het Parlement zich inzet voor 

gezamenlijke waarden zoals 

mensenrechten en solidariteit; verzoekt 

het Bureau te overwegen een dialoog met 

de plaatselijke autoriteiten op gang te 

brengen om na te gaan hoe deze 

autoriteiten kunnen bijdragen aan de 

financiering en het beheer van het Huis 

van de Europese geschiedenis; 

Or. en 

 

 


