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24.4.2017 A8-0153/30 

Predlog spremembe  30 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa 

v imenu skupine S&D 

Helga Trüpel 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 64 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 64a.  poziva, naj se preučijo alternativni 

modeli, na primer z vzpostavitvijo 

partnerstev med Parlamentom in tretjimi 

osebami, da bi dodatno promovirali 

filmsko nagrado LUX, zlasti znotraj 

evropske filmske industrije in evropske 

javnosti, kar bo Parlamentu omogočilo, 

da poveča proračun za filmsko nagrado 

LUX; vendar opozarja, da je treba z 

morebitnim sporazumom okrepiti vlogo in 

prepoznavnost Parlamenta, ne pa ju 

zmanjšati; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/31 

Predlog spremembe  31 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa 

v imenu skupine S&D 

Helga Trüpel 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 65 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

65.  je seznanjen, da se je z leti število 

gledalcev povečevalo, a 43 000 je v Uniji 

zelo malo in postavlja dvom v 

upravičenost obstoja nagrade LUX; 

65.  je seznanjen, da se je kljub 

zmanjšanju proračunske podpore filmski 

nagradi LUX v zadnjih letih število 

gledalcev zaradi komunikacijskih 

dejavnosti in družbenih medijev povečalo; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/32 

Predlog spremembe  32 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa 

v imenu skupine S&D 

Helga Trüpel 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 67 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

67.  z zaskrbljenostjo opaža sedanje 

razprave o značaju začasnih razstav; 

poziva, naj o vsebini razstav v Hiši 

evropske zgodovine ne odločajo le 

pristojni organi muzeja; 

67. z zaskrbljenostjo opaža sedanje 

razprave o značaju začasnih razstav; 

poudarja pomen akademske neodvisnosti 

Hiše evropske zgodovine, zlasti kar zadeva 

vsebino in zasnovo razstav, ki bi morali 

biti odvisni izključno od muzeoloških in 

zgodovinskih meril; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/33 

Predlog spremembe  33 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa 

v imenu skupine S&D 

Helga Trüpel 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 68 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 68a.  ugotavlja, da Parlament in njegova 

okolica z odprtjem Parlamentariuma in 

Hiše evropske zgodovine postajata 

državljanska in turistična znamenitost, 

kar bo prispevalo k boljši ozaveščenosti o 

vlogi Parlamenta in državljanom 

prikazovalo zavezanost Parlamenta 

enotnim vrednotam, kot so človekove 

pravice in solidarnost; poziva predsedstvo, 

naj premisli o vzpostavitvi dialoga z 

lokalnimi oblastmi o njihovem 

morebitnem prispevku k financiranju in 

upravljanju Hiše evropske zgodovine; 

Or. en 

 

 


