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Pozměňovací návrh A
Ashley Fox, Gerald Häfner

Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 4 (Philippe 
Boulland) a 13 (Edward McMillan-Scott, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mário David, 
Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek, Cornelis de Jong, 
Bart Staes, Esther de Lange, Oldřich Vlasák, Diane Dodds, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, 
Raül Romeva i Rueda)

Návrh usnesení
Právní východisko 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na články 41, 48 a 74a
jednacího řádu,

s ohledem na čl. 5 odst. 3, články 29, 41, 
48, 74a a 201 a čl. 202 odst. 4 jednacího 
řádu,

Or. en

Pozměňovací návrh B
Ashley Fox, Gerald Häfner
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh usnesení
Právní východisko 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na petice shromážděné v roce 
2006 v rámci kampaně za jediné sídlo,
které podepsalo více než 1,2 milionu
občanů EU,

– s ohledem na petici 630/2006 podanou
v rámci kampaně za jediné sídlo, kterou 
podpořil více než jeden milion občanů EU,

Or. en

Pozměňovací návrh C
Ashley Fox, Gerald Häfner
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že podle článku 232 
SFEU přijímá Parlament svůj jednací řád
a určuje délku trvání plenárních zasedání;

C. vzhledem k tomu, že podle článku 232 
SFEU přijímá Parlament svůj jednací řád, 
podle něhož může v souladu se 
Smlouvami a s judikaturou ESD stanovit
délku trvání plenárních zasedání;

Or. en

Pozměňovací návrh D
Ashley Fox, Gerald Häfner
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 32 (Sandrine Bélier)
a 35 (Jo Leinen)

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že ESD prohlásil, že 
umístění sídla nesmí narušit řádné 
fungování Parlamentu; vzhledem k tomu, 
že ESD dále prohlásil, že rozložení činnosti 
do více pracovních míst má určité 
nevýhody a způsobuje zvláštní náklady, 
nicméně že ke zlepšení současného stavu
by byla nutná změna Smlouvy a tudíž 
souhlas členských států;

D. vzhledem k tomu, že ESD prohlásil, že 
umístění sídla nesmí narušit řádné 
fungování Parlamentu; vzhledem k tomu, 
že ESD dále prohlásil, že rozložení činnosti 
do více pracovních míst má určité 
nevýhody a způsobuje zvláštní náklady, 
nicméně že k jakékoli změně sídla nebo 
pracovních míst by byla nutná změna 
Smlouvy a tudíž souhlas členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh E
Ashley Fox, Gerald Häfner
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že geografická 
roztříštěnost činnosti Parlamentu vytváří 

M. vzhledem k tomu, že geografická 
roztříštěnost činnosti Parlamentu vytváří 
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podle konzervativních odhadů dodatečné 
roční náklady ve výši 169 až 204 milionů4

EUR, což odpovídá 15–20 % ročního 
rozpočtu Parlamentu, a že významné jsou 
rovněž ekologické důsledky, neboť emise 
CO2 spojené s přesuny mezi pracovními 
místy se odhadují na nejméně 19 000
tun5;

podle odhadů dodatečné roční náklady ve 
výši 156 až 204 milionů4 EUR, což 
odpovídá přibližně 10 % ročního 
rozpočtu Parlamentu, a že významné jsou 
rovněž ekologické důsledky, neboť 
emise CO2 spojené s přesuny mezi 
pracovními místy se podle odhadů 
pohybují v rozmezí 11 0005 až 19 000
tun6;

4 Absolutorium 2010: Souhrnný rozpočet 
EU, Evropský parlament (zpráva 
Liberadzki)(A7-0120/2012), přijaté texty, 
P7_TA(2012)0155.

4 Zpráva generálního tajemníka 
Evropského parlamentu z roku 2002 je 
posledním odhadem celkových nákladů, 
který je dispozici. Rozmezí 169 – 204 
milionů EUR ročně potvrdila společná 
pracovní skupina předsednictva
a Rozpočtového výboru – k odhadu 148 
milionů EUR se přičte 28,3 milionu 
ročních výdajů na amortizaci budov ve 
Štrasburku, které je třeba vzít v potaz po 
nákupu těchto budov.
V reakci na požadavky formulované
v bodě 10 usnesení Parlamentu ze dne 
6. února 2013 o pokynech k rozpočtu na 
rok 2014 – ostatní oddíly kromě Komise, 
kterou generální tajemník poskytl dne 
30. srpna 2013, jsou dodatečné náklady 
štrasburského sídla odhadovány na 103 
milionů EUR. Pokud se připočte stejná 
amortizace a odhady nevyužitých ploch 
dle zprávy společné pracovní skupiny
z roku 2012, činila by celková částka 
156 milionů EUR.
5 „Tři pracovní místa Evropského 
parlamentu – finanční, environmentální
a regionální dopady geografické 
roztříštěnosti činnosti EP", sdělení 
generálního tajemníka EP ze dne 
30. srpna 2013 v reakci na požadavky 
formulované v bodě 10 usnesení 
Parlamentu ze dne 6. února 2013
o pokynech k rozpočtu na rok 2014.

5 „European Parliament two-seat operation: 
Environmental costs, transport & energy“, 
zpráva vypracovaná společností Eco-
Logica Ltd. pro skupinu Verts/ALE
v listopadu 2007.

6 „European Parliament two-seat 
operation: Environmental costs, transport 
& energy“, zpráva vypracovaná 
společností Eco-Logica Ltd. pro skupinu 
Verts/ALE v listopadu 2007.
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Pozměňovací návrh F
Ashley Fox, Gerald Häfner
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 72
(Constance Le Grip, Astrid Lulling, Michèle Striffler, Alain Cadec, Brice Hortefeux, Arnaud 
Danjean, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Michel Dantin, Philippe Boulland, Agnès Le Brun, 
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Rachida Dati, Véronique Mathieu Houillon) 

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

P. vzhledem k tomu, že Parlament od roku 
1958, kdy navrhl, aby bylo jeho sídlo 
umístěno v blízkosti Rady a Komise, vždy 
dával prostřednictvím četných zpráv, 
prohlášení a vyjádření najevo své přání, 
aby byla jeho práce organizována 
praktičtěji a účinněji;

P. vzhledem k tomu, že Parlament od roku 
1958, kdy navrhl, aby bylo jeho sídlo 
umístěno v blízkosti Rady a Komise, 
opakovaně dával prostřednictvím četných 
zpráv, prohlášení a vyjádření najevo své 
přání, aby byla jeho práce organizována 
praktičtěji a účinněji;

Or. en

Pozměňovací návrh G
Ashley Fox, Gerald Häfner
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že občané EU, včetně
1,27 milionů občanů, kteří podepsali petici 
požadují jediné sídlo – opakovaně 
vyjadřují svou nespokojenost se 
současným uspořádáním;

Q. vzhledem k tomu, že občané EU, včetně
více než milionu občanů, kteří podpořili
petici požadují jediné sídlo – opakovaně 
vyjadřují svou nespokojenost se 
současným uspořádáním;

Or. en

Pozměňovací návrh I
Ashley Fox, Gerald Häfner
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Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 103 (Jo Leinen)
a PETI 7

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zavazuje se proto, že bude iniciovat 
řádný postup pro přijímání změn smlouvy 
podle článku 48 SEU s cílem navrhnout 
změny článku 341 SFEU a protokolu č. 6, 
které jsou nezbytné, aby Parlament mohl 
sám plně rozhodovat o své vnitřní 
organizaci, včetně stanovení svého 
kalendáře a umístění sídla;

2. zavazuje se proto, že bude iniciovat 
řádný postup pro přijímání změn smlouvy 
podle článku 48 SEU s cílem navrhnout 
změny článku 341 SFEU a protokolu č. 6, 
které jsou nezbytné, aby Parlament mohl 
sám rozhodovat o umístění svého sídla a 
o své vnitřní organizaci;

Or. en

Pozměňovací návrh J
Ashley Fox, Gerald Häfner
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh usnesení
Právní východisko 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu generálního 
tajemníka předsednictvu ze září 2002
o nákladech na udržení tří pracovních 
míst,

– s ohledem na zprávy generálního 
tajemníka ze září 2002 a srpna 2013
o nákladech spojených se zachováním tří 
pracovních míst,

Or. en


