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24.4.2017 A8-0153/30 

Poprawka  30 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa 

w imieniu grupy S&D 

Helga Trüpel 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 64 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 64a.  wzywa do rozważenia 

alternatywnych modeli, na przykład przez 

tworzenie partnerstw między Parlamentem 

a stronami trzecimi w celu dalszego 

promowania nagrody filmowej LUX, w 

szczególności w ramach europejskiej 

branży filmowej i europejskiej sfery 

publicznej, co pozwoli Parlamentowi na 

dofinansowanie budżetu nagrody filmowej 

LUX; przypomina jednak, że każdy rodzaj 

umowy musi zwiększać, a nie osłabiać, 

rolę i widoczność Parlamentu; 

 

  

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/31 

Poprawka  31 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa 

w imieniu grupy S&D 

Helga Trüpel 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 65 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

65.  zauważa, że choć w kolejnych 

latach liczba widzów wzrosła, 43 000 osób 

w całej Unii to wciąż bardzo niska 

frekwencja i zastanawia się, czy istnienie 

nagrody Lux jest uzasadnione; 

65.  zauważa, że pomimo malejącego 

przez lata wsparcia budżetowego dla 

samej nagrody filmowej LUX liczba 

widzów wzrosła dzięki działaniom 

komunikacyjnym i promocji w mediach 

społecznościowych; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/32 

Poprawka  32 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa 

w imieniu grupy S&D 

Helga Trüpel 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 67 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

67.  z zaniepokojeniem odnotowuje 

toczące się dyskusje o charakterze jego 

tymczasowych wystaw; zadaje pytanie, czy 

podejmowanie decyzji o treści wystaw w 

Domu Historii Europejskiej nie powinno 

należeć wyłącznie do kompetentnych 

organów muzeum; 

67. z zaniepokojeniem odnotowuje 

toczące się dyskusje o charakterze jego 

tymczasowych wystaw; podkreśla 

znaczenie niezależności naukowej Domu 

Historii Europejskiej pod względem treści 

i projektu wystaw, które powinny podlegać 
wyłącznie kryteriom muzealniczym i 

historycznym; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/33 

Poprawka  33 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa 

w imieniu grupy S&D 

Helga Trüpel 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 68 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 68a.  zwraca uwagę, że w związku z 

utworzeniem Parlamentarium oraz 

otwarciem Domu Historii Europejskiej 

Parlament i jego otoczenie stają się 

atrakcją dla obywateli i turystów, co 

doprowadzi do lepszego poznania roli 

Parlamentu i zilustruje obywatelom 

zaangażowanie Parlamentu na rzecz 

wspólnych wartości, takich jak prawa 

człowieka i solidarność; zwraca się do 

Prezydium, aby rozważyło nawiązanie 

rozmów z władzami lokalnymi w celu 

ustalenia, jaki wkład mogą one wnieść w 

finansowanie Domu Historii Europejskiej 

i zarządzanie nim; 

Or. en 

 

 


