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Τροπολογία A
Ashley Fox, Gerald Häfner

Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 4 (Philippe Boulland) και 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)

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα άρθρα 41, 48 και 74α
του Κανονισμού του,

- έχοντας υπόψη τα άρθρα 5 παράγραφος 
3, 29, 41, 48, 74α, 201 και 202 
παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Or. en

Τροπολογία B
Ashley Fox, Gerald Häfner
Συμβιβαστική τροπολογία

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την αναφορά που ελήφθη 
το 2006 εκ μέρους της εκστρατείας «One 
Seat», η οποία υπογράφηκε από 
περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια
Ευρωπαίους πολίτες,

- έχοντας υπόψη την αναφορά αριθ. 
630/2006 εκ μέρους της εκστρατείας «One 
Seat», η οποία υπογράφηκε από 
περισσότερους του ενός εκατομμυρίου
Ευρωπαίους πολίτες,

Or. en

Τροπολογία Γ
Ashley Fox, Gerald Häfner
Συμβιβαστική τροπολογία

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ



PE519.753v01-00 4/8 AM\1004445EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 232 
της ΣΛΕΕ επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να 
ψηφίζει τον εσωτερικό κανονισμό του και
να καθορίζει τη διάρκεια των συνόδων 
ολομελείας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 232 
της ΣΛΕΕ επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να 
ψηφίζει τον εσωτερικό κανονισμό του στο 
πλαίσιο του οποίου μπορεί να καθορίζει τη 
διάρκεια των συνόδων ολομελείας, 
σύμφωνα με τις συνθήκες και τη 
νομολογία του ΔΕΕ·

Or. en

Τροπολογία Δ
Ashley Fox, Gerald Häfner
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 32 (Sandrine Bélier) και 35 (Jo 
Leinen)

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΕΕ έχει 
δηλώσει ότι ο τόπος στον οποίο εδρεύει το 
Κοινοβούλιο δεν πρέπει να παρακωλύει 
την εύρυθμη λειτουργία του· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι έχει επίσης δηλώσει ότι η 
διατήρηση διαφόρων τόπων εργασίας 
συνεπάγεται μειονεκτήματα και κόστος 
αλλά και ότι οποιαδήποτε βελτίωση της 
παρούσας κατάστασης απαιτεί 
τροποποίηση της Συνθήκης άρα και τη 
συναίνεση των κρατών μελών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΕΕ έχει 
δηλώσει ότι ο τόπος στον οποίο εδρεύει το 
Κοινοβούλιο δεν πρέπει να παρακωλύει 
την εύρυθμη λειτουργία του· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι έχει επίσης δηλώσει ότι η 
διατήρηση διαφόρων τόπων εργασίας 
συνεπάγεται μειονεκτήματα και κόστος 
αλλά και ότι οποιαδήποτε τροποποίηση 
όσων αφορούν την έδρα ή τους τόπους 
εργασίας απαιτεί τροποποίηση της 
Συνθήκης άρα και τη συναίνεση των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία E
Ashley Fox, Gerald Häfner
Συμβιβαστική τροπολογία

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το επιπλέον 
ετήσιο κόστος από τον γεωγραφικό 
διασκορπισμό του Κοινοβουλίου έχει 
υπολογιστεί συντηρητικά ότι κυμαίνεται 
μεταξύ 169 εκατ. και 204 εκατ. ευρώ4, 
πράγμα που ισοδυναμεί με ποσοστό
μεταξύ 15 % και 20 % του ετήσιου 
προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, ενώ ο 
περιβαλλοντικός αντίκτυπος είναι επίσης 
σημαντικός, καθώς οι εκπομπές CO2 που 
οφείλονται στις μεταφορές από και προς 
τους τρεις τόπους εργασίας υπολογίζεται 
ότι ανέρχονται σε τουλάχιστον 
19.000 τόνους5·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το επιπλέον 
ετήσιο κόστος από τον γεωγραφικό 
διασκορπισμό του Κοινοβουλίου έχει 
υπολογιστεί ότι κυμαίνεται μεταξύ 156
εκατ. και 204 εκατ. ευρώ4, πράγμα που 
ισοδυναμεί με ποσοστό περίπου 10 %
του ετήσιου προϋπολογισμού του 
Κοινοβουλίου, ενώ ο περιβαλλοντικός 
αντίκτυπος είναι επίσης σημαντικός, 
καθώς οι εκπομπές CO2 που οφείλονται 
στις μεταφορές από και προς τους τρεις 
τόπους εργασίας υπολογίζεται ότι 
ανέρχονται μεταξύ 11.0005 και 19.000 
τόνους6·

4 Απαλλαγή 2010: γενικός 
προϋπολογισμός ΕΕ, Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (έκθεση Liberadzki) (A7-
0120/2012), κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2012)0155.

4 Η έκθεση του 2002 του Γενικού 
Γραμματέα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου είναι η τελευταία 
διαθέσιμη ολοκληρωμένη εκτίμηση 
κόστους· το κυμαινόμενο μεταξύ 169 
και 204 εκατ. ευρώ ετησίως ποσό έχει 
επιβεβαιωθεί από την έκθεση της 
κοινής ομάδας εργασίας του 
Προεδρείου και της Επιτροπής 
Προϋπολογισμών, δεδομένου ότι η 
εκτίμησης ύψους 148 εκατ. ευρώ 
συμπληρώνεται με τα 28,3 εκατ. ευρώ 
του ετήσιου κόστους απόσβεσης για τα 
κτήρια του Στρασβούργου, πράγμα που 
πρέπει να συνυπολογιστεί μετά την 
αγορά των εν λόγω κτηρίων.
Στα ζητήματα που τέθηκαν στην 
παράγραφο 10 του ψηφίσματος του 
Κοινοβουλίου, με ημερομηνία 6 
Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τη 
διαδικασία προϋπολογισμού 2014 ο 
Γενικός Γραμματέας απάντησε στις 30 
Αυγούστου 2013 ότι το επιπλέον κόστος 
από την έδρα στο Στρασβούργο 
υπολογίζεται στα 103 εκατ. ευρώ, 
πράγμα που θα ανέλθει σε σύνολο 156 
εκατ. ευρώ αν συμπληρωθεί με το ίδιο 
κόστος απόσβεσης και δαπάνες για 
τους χώρους που δεν χρησιμοποιούνται, 
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σύμφωνα με τους υπολογισμούς της 
έκθεσης της κοινής ομάδας εργασίας 
για το 2012.  
5 «The three places of work of the 
European Parliament - Financial, 
environmental and regional impacts of 
geographic dispersion» (Οι τρεις τόποι 
εργασίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου - Οικονομικές, 
περιβαλλοντικές και περιφερειακές 
επιπτώσεις του γεωγραφικού 
διασκορπισμού), σημείωμα που 
συνέταξε ο Γενικός Γραμματέας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 30 
Αυγούστου 2013 ανταποκρινόμενος στο 
ζήτημα που τέθηκε στην παράγραφο 10 
του ψηφίσματος ου Κοινοβουλίου, με 
ημερομηνία 6 Φεβρουαρίου 2013, 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές 
για τη διαδικασία προϋπολογισμού 
2014.

5 «European Parliament two-seat operation: 
Environmental costs, transport & energy»
(Το σύστημα της διπλής έδρας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: 
Περιβαλλοντικό κόστος, μεταφορές & 
ενέργεια), έκθεση που συνέταξε η Eco-
Logica Ltd. για λογαριασμό της Ομάδας 
των Πρασίνων/ΕΕΣ, Νοέμβριος 2007.

6 «European Parliament two-seat
operation: Environmental costs, transport
& energy» (Το σύστημα της διπλής 
έδρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: 
Περιβαλλοντικό κόστος, μεταφορές & 
ενέργεια), έκθεση που συνέταξε η Eco-
Logica Ltd. για λογαριασμό της Ομάδας 
των Πρασίνων/ΕΕΣ, Νοέμβριος 2007.

Or. en

Τροπολογία ΣΤ
Ashley Fox, Gerald Häfner
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 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)

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)
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Κοινοβούλιο, μετά την πρότασή του το 
1958 να βρίσκεται κοντά στο Συμβούλιο 
και στην Επιτροπή, έχει εκφράσει 
επανειλημμένως, μέσω πολλών εκθέσεων, 
διακηρύξεων και δηλώσεων, την επιθυμία 
του για πρακτικότερη και 
αποτελεσματικότερη οργάνωση εργασιών·

Or. en

Τροπολογία Ζ
Ashley Fox, Gerald Häfner
Συμβιβαστική τροπολογία

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολίτες της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του 1,27
εκατομμυρίου πολιτών που υπέγραψαν 
αναφορά με την οποία ζητούν να υπάρχει 
μία έδρα, έχουν εκφράσει επανειλημμένως 
τη δυσαρέσκειά τους για τον παρόντα 
τρόπο οργάνωσης·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολίτες της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των άνω του 
ενός εκατομμυρίου πολιτών που 
υπέγραψαν αναφορά με την οποία ζητούν 
να υπάρχει μία έδρα, έχουν εκφράσει 
επανειλημμένως τη δυσαρέσκειά τους για 
τον παρόντα τρόπο οργάνωσης·

Or. en

Τροπολογία Θ
Ashley Fox, Gerald Häfner
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 103 (Jo Leinen) και PETI 7

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. δεσμεύεται επομένως να ξεκινήσει 
συνήθη διαδικασία αναθεώρησης σύμφωνα 
με το άρθρο 48 της ΣΕΕ για να προτείνει 
τις αναγκαίες τροποποιήσεις στο άρθρο 
341 της ΣΛΕΕ και στο πρωτόκολλο 6, 
ώστε να μπορεί το Κοινοβούλιο να 

2. δεσμεύεται επομένως να ξεκινήσει 
συνήθη διαδικασία αναθεώρησης σύμφωνα 
με το άρθρο 48 της ΣΕΕ για να προτείνει 
τις αναγκαίες τροποποιήσεις στο άρθρο 
341 της ΣΛΕΕ και στο πρωτόκολλο 6, 
ώστε να μπορεί το Κοινοβούλιο να 
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αποφασίζει χωρίς περιορισμούς σχετικά 
με την εσωτερική του οργάνωση, 
συμπεριλαμβανομένων της καταρτίσεως 
του χρονοδιαγράμματός του και του 
τόπου όπου θα εδρεύει·

αποφασίζει σχετικά με τον τόπο όπου θα 
εδρεύει και σχετικά με την εσωτερική του 
οργάνωση·

Or. en

Τροπολογία Ι
Ashley Fox, Gerald Häfner
Συμβιβαστική τροπολογία

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού 
Γραμματέα, του Σεπτεμβρίου 2002, προς 
το Προεδρείο σχετικά με το κόστος 
διατήρησης τριών τόπων εργασίας,

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Γενικού 
Γραμματέα, του Σεπτεμβρίου 2002 και του 
Αυγούστου 2013, σχετικά με το κόστος 
διατήρησης τριών τόπων εργασίας,

Or. en


