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24.4.2017 A8-0153/30 

Amendamentul  30 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa,  

în numele Grupului S&D 

Helga Trüpel 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Parlamentul European 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 64 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 64a.  solicită să fie examinate modele 

alternative, de exemplu crearea de 

parteneriate între Parlament și părți terțe 

cu scopul de a promova mai intens 

Premiul LUXFILM, mai ales în cadrul 

sectorului cinematografic european și în 

sfera publică europeană, ceea ce îi va 

permite Parlamentului să majoreze 

bugetul Premiului LUXFILM; 

reamintește însă că orice acord trebuie să 

întărească, nu să slăbească, rolul și 

vizibilitatea Parlamentului; 

 

  

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/31 

Amendamentul  31 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa,  

în numele Grupului S&D 

Helga Trüpel 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Parlamentul European 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 65 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

65.  constată că, deși pe parcursul 

anilor, numărul spectatorilor a crescut, 

43 000 de persoane din Uniune este în 

continuare un număr foarte mic, care 

pune sub semnul întrebării justificarea 

existenței Premiului Lux; 

65.  constată că, deși sprijinul bugetar 

pentru Premiul LUXFILM a scăzut de-a 

lungul anilor, numărul spectatorilor a 

crescut, datorită activităților de 

comunicare și rețelelor de socializare; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/32 

Amendamentul  32 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa,  

în numele Grupului S&D 

Helga Trüpel 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Parlamentul European 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 67 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

67.  ia act cu îngrijorare de discuțiile în 

curs cu privire la natura expozițiilor 

temporare; se întreabă dacă conținutul 

expozițiilor Casei Istoriei Europene nu ar 

trebui lăsat în seama organelor 

competente ale muzeului; 

67. ia act cu îngrijorare de discuțiile în 

curs cu privire la natura expozițiilor 

temporare; subliniază importanța 

independenței științifice a Casei Istoriei 

Europene în ceea ce privește conținutul și 

prezentarea expozițiilor, care sunt 

determinate exclusiv pe baza unor criterii 

de ordin muzeologic și istoric; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/33 

Amendamentul  33 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa,  

în numele Grupului S&D 

Helga Trüpel 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Parlamentul European 

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

Propunere de rezoluție 

Punct6ul 68 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 68a.  ia act de faptul că, odată cu 

înființarea Parlamentariumului și 

deschiderea Casei Istoriei Europene, 

Parlamentul și împrejurimile sale sunt pe 

cale să devină un punct de atracție pentru 

cetățeni și turiști, ceea ce va contribui la 

cunoașterea mai bună a rolului 

Parlamentului și le va demonstra 

cetățenilor angajamentul Parlamentului 

față de valorile consensuale precum 

drepturile omului și solidaritatea; solicită 

Biroului să examineze posibilitatea 

inițierii unui dialog cu autoritățile locale 

pentru a analiza modul în care acestea 

din urmă pot contribui la finanțarea și 

gestionarea Casei Istoriei Europene; 

Or. en 

 

 


