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24.4.2017 A8-0153/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa 

v mene skupiny S&D 

Helga Trüpel 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 64 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 64a.  žiada, aby sa zvážili alternatívne 

modely, napríklad vytvorenie partnerstiev 

medzi Parlamentom a tretími stranami 

s cieľom širšie propagovať filmovú cenu 

LUX najmä v rámci európskeho 

filmového priemyslu a európskej verejnej 

sféry, čo Parlamentu umožní zvýšiť 

rozpočet pre filmovú cenu LUX; 

pripomína však, že každá takáto dohoda 

musí posilňovať, nie oslabovať, úlohu 

a viditeľnosť Parlamentu; 

 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa 

v mene skupiny S&D 

Helga Trüpel 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 65 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

65.  poznamenáva, že hoci sa v 

priebehu rokov počet divákov zvýšil, počet 

43 000 v celej Únii je stále veľmi nízky a 

vyvoláva pochybnosti o tom, či má Cena 

Lux opodstatnenie; 

65.  poznamenáva, že aj napriek 

klesajúcej rozpočtovej podpore počas 

uplynulých rokov pre samotnú filmovú 

cenu LUX sa počet divákov vďaka 

komunikačným činnostiam a sociálnym 

médiám zvýšil; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa 

v mene skupiny S&D 

Helga Trüpel 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 67 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

67.  so znepokojením berie na vedomie 

pokračujúce diskusie o povahe dočasných 

výstav; chcel by vedieť, či by sa obsah 

výstav v Dome európskej histórie nemal 

ponechať príslušným orgánom múzeí; 

67. so znepokojením berie na vedomie 

pokračujúce diskusie o povahe dočasných 

výstav; zdôrazňuje význam akademickej 

nezávislosti Domu európskej histórie 

z hľadiska obsahu a prezentácie výstav, 

o ktorých by sa malo rozhodovať výlučne 

na základe muzeálnych a historických 

kritérií; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa 

v mene skupiny S&D 

Helga Trüpel 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 68 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 68a.  poznamenáva, že zriadením 

Parlamentária a otvorením Domu 

európskej histórie sa Parlament a jeho 

okolie stáva pre občanov a turistov 

atrakciou, ktorá prinesie lepšie znalosti 

o úlohe Parlamentu a ktorá bude pre 

občanov dôkazom toho, že Parlament je 

oddaný spoločným hodnotám, ako sú 

ľudské práva a solidarita; žiada, aby 

Predsedníctvo zvážilo možnosť začať 

dialóg s miestnymi orgánmi s cieľom 

zistiť, ako by tieto orgány mohli prispieť 

k financovaniu a správe Domu európskej 

histórie; 

Or. en 

 

 


