
 

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

PT Unida na diversidade PT 

24.4.2017 A8-0153/30 

Alteração  30 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa,  

em nome do Grupo S&D 

Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Quitação 2015: Orçamento geral da UE - Parlamento Europeu 

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

Proposta de resolução 

N.º 64-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 64-A.  Solicita que sejam ponderados 

modelos alternativos, estabelecendo, por 

exemplo, parcerias entre o Parlamento e 

terceiros, com o objetivo de continuar a 

promover o prémio LUX para o cinema, 

em particular na indústria 

cinematográfica europeia e na esfera 

pública europeia, o que permitirá ao 

Parlamento Europeu reforçar o 

orçamento do Prémio LUX para o 

cinema; recorda, no entanto, que 

qualquer tipo de acordo deve reforçar, e 

não enfraquecer, o papel e a visibilidade 

do Parlamento;  

 

  

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/31 

Alteração  31 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa,  

em nome do Grupo S&D 

Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Quitação 2015: Orçamento geral da UE - Parlamento Europeu 

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

Proposta de resolução 

N.º 65 

 

Proposta de resolução Alteração 

65.  Observa que, embora ao longo dos 

anos a número de espetadores tenha 

aumentado, um total de 43 000 em toda a 

União é um número ainda muito baixo, que 

suscita a questão se o Prémio LUX é 

justificado; 

65.  Observa que, apesar da diminuição 

do apoio orçamental ao Prémio LUX para 

o Cinema ao longo dos anos, o número de 

espetadores tem aumentado, graças às 

atividades de comunicação e aos meios de 

comunicação social; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/32 

Alteração  32 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa,  

em nome do Grupo S&D 

Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Quitação 2015: Orçamento geral da UE - Parlamento Europeu 

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

Proposta de resolução 

N.º 67 

 

Proposta de resolução Alteração 

67.  Observa com preocupação as 

discussões em curso sobre a natureza das 

suas exposições temporárias; pergunta se o 

conteúdo das exposições na Casa da 

História Europeia não deve ser deixado a 

cargo dos órgãos competentes de um 

museu; 

67. Observa com preocupação as 

discussões em curso sobre a natureza das 

suas exposições temporárias; realça a 

importância da independência académica 

da Casa da História Europeia, em termos 

de conteúdo e de conceção das exposições, 

que são exclusivamente determinados por 

critérios museológicos e históricos; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/33 

Alteração  33 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa,  

em nome do Grupo S&D 

Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Quitação 2015: Orçamento geral da UE - Parlamento Europeu 

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

Proposta de resolução 

N.º 68-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 68-A.  Observa que, com a criação do 

Parlamentarium e a abertura da Casa da 

História Europeia, o Parlamento e as suas 

imediações estão a converter-se numa 

atração para cidadãos e turistas que 

proporcionará um melhor conhecimento 

do papel do Parlamento e ilustrará junto 

dos cidadãos o compromisso do 

Parlamento face a valores consensuais, 

como os direitos humanos e a 

solidariedade; solicita que a Mesa 

pondere estabelecer um diálogo com as 

autoridades locais para ver como estas 

últimas podem contribuir para o 

financiamento e a gestão da Casa da 

História Europeia; 

Or. en 

 

 


