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Ändringsförslag  30 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa,  

för S&D-gruppen 

Helga Trüpel 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

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

Förslag till resolution 

Punkt 64a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 64a.  Europaparlamentet efterlyser 

alternativa modeller som kan beaktas, till 

exempel genom att inrätta partnerskap 

mellan parlamentet och tredje parter med 

målet att ytterligare främja LUX-priset, 

särskilt inom den europeiska 

filmindustrin och den europeiska 

offentliga sfären, vilket kommer att göra 

det möjligt för parlamentet att höja 

budgeten för LUX-priset. Parlamentet 

påminner dock om att alla former av 

överenskommelser måste förstärka, och 

inte försvaga, parlamentets roll och 

synlighet. 

 

  

Or. en 
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Ändringsförslag  31 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa,  

för S&D-gruppen 

Helga Trüpel 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

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

Förslag till resolution 

Punkt 65 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

65.  Europaparlamentet konstaterar att 

trots att antalet åskådare har ökat under 

årets lopp är 43 000 personer inom 

unionen fortfarande är ett mycket lågt 

antal, och väcker frågan om huruvida 

LUX-priset är motiverat. 

65.  Europaparlamentet konstaterar att 

trots det minskade budgetstödet till själva 

LUX-priset under årens lopp har antalet 

åskådare ökat, tack vare 

kommunikationsinsatser och sociala 

medier. 

Or. en 
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Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa,  

för S&D-gruppen 

Helga Trüpel 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

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

Förslag till resolution 

Punkt 67 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

67.  Europaparlamentet noterar med oro 

de pågående diskussionerna om karaktären 

på de tillfälliga utställningarna. 

Parlamentet frågar sig om innehållet av 

utställningar i Europeiska historiens hus 

inte bör överlåtas till de behöriga organen 

i ett museum. 

67. Europaparlamentet noterar med oro 

de pågående diskussionerna om karaktären 

på de tillfälliga utställningarna. 

Parlamentet betonar vikten av akademiskt 

oberoende för Europeiska historiens hus i 

fråga om utställningens innehåll och 

utformning, något som uteslutande ska 

bestämmas av museologiska och 

historiska kriterier. 

Or. en 
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Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa,  

för S&D-gruppen 

Helga Trüpel 
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Betänkande A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

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

Förslag till resolution 

Punkt 68a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 68a.  Europaparlamentet noterar att 

med inrättandet av Parlamentarium och 

öppnandet av Europeiska historiens hus 

är  Europaparlamentet och dess 

omgivningar på väg att bli ett 

medborgarprojekt och en turistattraktion 

som kommer att leda till bättre kunskap 

om den roll som parlamentet spelar och 

visa för medborgarna vilket engagemang 

parlamentet har för allmänt accepterade 

värden såsom mänskliga rättigheter och 

solidaritet.  Parlamentet begär att 

presidiet ska överväga att inleda en dialog 

med de lokala myndigheterna för att se 

hur dessa kan bidra till finansieringen 

och förvaltningen av Europeiska 

historiens hus. 

Or. en 

 

 


