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Muudatusettepanek A
Ashley Fox, Gerald Häfner

Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 4 (Philippe 
Boulland) and 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)

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse kodukorra artikleid 41, 48 
ja 74a,

– võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 
3, artikleid 29, 41, 48, 74a ja 201 ning 
artikli 202 lõiget 4,

Or. en

Muudatusettepanek B
Ashley Fox, Gerald Häfner
Kompromissmuudatusettepanek

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse ühe asukoha kampaania
2006. aasta petitsiooni, millele andis 
allkirja üle 1,2 miljoni Euroopa Liidu 
kodaniku,

– võttes arvesse ühe asukoha kampaania 
petitsiooni 630/2006, millele andis 
kinnituse üle miljoni Euroopa Liidu 
kodaniku,

Or. en

Muudatusettepanek C
Ashley Fox, Gerald Häfner
Kompromissmuudatusettepanek

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades, et ELi toimimise lepingu 
artiklis 232 lubatakse parlamendil võtta 
vastu oma kodukord ja määrata kindlaks
täiskogu istungjärkude pikkus;

C. arvestades, et ELi toimimise lepingu 
artiklis 232 lubatakse parlamendil võtta 
vastu oma kodukord, mille alusel 
parlament võib kooskõlas aluslepingute ja
Euroopa Kohtu kohtulahenditega 
kindlaks määrata täiskogu istungjärkude
pikkuse;

Or. en

Muudatusettepanek D
Ashley Fox, Gerald Häfner
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 32 (Sandrine 
Bélier) ja muudatusettepanek 35 (Jo Leinen)

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D. arvestades, et Euroopa Kohus on 
teatanud, et asukoht ei või takistada 
parlamendi nõuetekohast toimimist;
arvestades, et lisaks on ta väitnud, et 
parlamendi mitmest asukohast tulenevad 
puudused ja kulud, kuid et igasuguseks
praeguse olukorra parandamiseks on vaja 
muuta aluslepingut ja selleks on tarvis 
liikmesriikide nõusolekut;

D. arvestades, et Euroopa Kohus on 
teatanud, et asukoht ei või takistada 
parlamendi nõuetekohast toimimist;
arvestades, et lisaks on ta väitnud, et 
parlamendi mitmest asukohast tulenevad 
puudused ja kulud, kuid et igasuguseks
asu- või töötamiskohtade muutmiseks on 
vaja muuta aluslepingut ja selleks on tarvis 
liikmesriikide nõusolekut;

Or. en

Muudatusettepanek E
Ashley Fox, Gerald Häfner
Kompromissmuudatusettepanek

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus M
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

M. arvestades, et tagasihoidlike arvestuste 
kohaselt jääb parlamendi mitmest 
asukohast tingitud aastaste lisakulude 
suurus vahemikku 169 kuni 204 miljonit 
eurot4, mis moodustab 15–20% parlamendi 
aastaeelarvest, ja et sellel on ka oluline 
keskkonnamõju, kuna kolme asukoha vahet 
sõitmisest põhjustatud CO2 heitkoguste 
suuruseks hinnatakse vähemalt 19 000 
tonni5;

M. arvestades, et tagasihoidlike 
arvestuste kohaselt jääb parlamendi 
mitmest asukohast tingitud aastaste 
lisakulude suurus vahemikku 156 kuni 
204 miljonit eurot4, mis moodustab
umbes 10% parlamendi aastaeelarvest, ja 
et sellel on ka oluline keskkonnamõju, 
kuna kolme asukoha vahet sõitmisest 
põhjustatud CO2 heitkoguste suuruseks 
hinnatakse 11 005 kuni 19 0006 tonni;

4 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmine: ELi üldeelarve, Euroopa 
Parlament (Liberadzki raport) (A7-
0120/2012). Vastuvõetud tekstid, 
P7_TA(2012)0155.

4 Viimane üldise kuluhinnanguna on 
kättesaadav Euroopa Parlamendi 
peasekretäri 2002. aasta aruanne. Iga-
aastaste kulude suurust vahemikus 169 
kuni 204 miljonit kinnitatakse 
parlamendi juhatuse ja 
eelarvekomisjoni ühise töörühma 2012. 
aastal koostatud aruandes – kui 
hinnanguliselt 148 miljoni suurusele 
kulule lisada Strasbourgi hoonete iga-
aastane 28,3 miljoni euro suurune 
amortisatsioonikulu, mida tuleb arvesse 
võtta alates nende hoonete ostmisest.
Peasekretäri 30. augusti 2013. aastal 
antud vastuses parlamendi 6. veebruari 
2013. aasta resolutsiooni (2014. aasta 
eelarvemenetluse suuniste kohta) 
punktis 10 esitatud taotlustele 
hinnatakse Strasbourgi asukoha 
lisakulude suuruseks 103 miljonit eurot, 
millest lähtudes kulude kogusumma 
oleks 156 miljonit eurot, kui lisada 
sama amortisatsioonikulu ja 
kasutamata pinna kulu arvestus, nagu 
on ühise töörühma 2012. aasta 
aruandes.
5 Euroopa Parlamendi kolme 
töötamiskoha finantsmõju, 
keskkonnamõju ja piirkondlik mõju. 
Euroopa Parlamendi peasekretäri 30. 
augusti 2013. aasta teade vastuseks 
parlamendi 6. veebruari 2013. aasta 
resolutsiooni (2014. aasta 
eelarvemenetluse suuniste kohta) 
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punktis 10 esitatud taotlusele. 
5 Euroopa Parlamendi toimimine kahes 
asukohas. Keskkonnakulud, transport ja 
energeetika. Koostaja: Eco-Logica Ltd. 
fraktsiooni Verts/ALE tellimusel. 
November 2007.

6 Euroopa Parlamendi toimimine kahes 
asukohas. Keskkonnakulud, transport ja 
energeetika. Koostaja: Eco-Logica Ltd. 
fraktsiooni Verts/ALE tellimusel. 
November 2007.

Or. en

Muudatusettepanek F
Ashley Fox, Gerald Häfner
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 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) 

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus P

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

P. arvestades, et alates oma 1958. aasta 
soovitusest asuda nõukogu ja komisjoni 
läheduses on parlament oma arvukates 
raportites, deklaratsioonides ja avaldustes
alati väljendanud soovi tõhusama ja 
praktilisema töökorralduse järele;

P. arvestades, et alates oma 1958. aasta 
soovitusest asuda nõukogu ja komisjoni 
läheduses on parlament oma arvukates 
raportites, deklaratsioonides ja avaldustes
korduvalt väljendanud soovi tõhusama ja 
praktilisema töökorralduse järele;

Or. en

Muudatusettepanek G
Ashley Fox, Gerald Häfner
Kompromissmuudatusettepanek

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus Q

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Q. arvestades, et ELi kodanikud, s.h need
1,27 miljonit, kes andsid allkirja
parlamendi ühte asukohta taotlevale 
petitsioonile, on korduvalt väljendanud 

Q. arvestades, et ELi kodanikud, s.h need
rohkem kui miljon kodanikku, kes andsid
kinnituse parlamendi ühte asukohta 
taotlevale petitsioonile, on korduvalt 
väljendanud rahulolematust praeguse 
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rahulolematust praeguse olukorraga; olukorraga;

Or. en

Muudatusettepanek I
Ashley Fox, Gerald Häfner
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 103 (Jo Leinen) ja 
muudatusettepanek PETI 7

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. kohustub seepärast algatama ELi lepingu 
artikli 48 põhjal aluslepingu tavalise 
läbivaatamismenetluse, et teha ettepanek 
muuta ELi toimimise lepingu artiklit 341 ja 
protokolli nr 6, mis on vajalik selleks, et 
parlament saaks ise täielikult otsustada 
oma sisekorralduse, sealhulgas oma 
ajakava kehtestamise ja asukoha
küsimused;

2. kohustub seepärast algatama ELi lepingu 
artikli 48 põhjal aluslepingu tavalise 
läbivaatamismenetluse, et teha ettepanek 
muuta ELi toimimise lepingu artiklit 341 ja 
protokolli nr 6, mis on vajalik selleks, et 
parlament saaks ise otsustada oma asukoha 
ja sisekorralduse küsimused;

Or. en

Muudatusettepanek J
Ashley Fox, Gerald Häfner
Kompromissmuudatusettepanek

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse peasekretäri 2002. aasta 
septembri raportit juhatusele seoses kolme
asukoha säilitamisega seotud kuludega,

– võttes arvesse peasekretäri 2002. aasta 
septembri ja 2013. aasta augusti 
aruandeid seoses kolme töötamiskoha
säilitamisega seotud kuludega,

Or. en
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