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Tarkistus A
Ashley Fox, Gerald Häfner

Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 4 (Philippe Boulland) ja 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)

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 11 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon työjärjestyksen 41, 48 ja
74 a artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 
5 artiklan 3 kohdan, 29, 41, 48, 74 a ja 
201 artiklan sekä 202 artiklan 4 kohdan,

Or. en

Tarkistus B
Ashley Fox, Gerald Häfner
Kompromissitarkistus

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon One Seat -kampanjassa 
tehdyn vetoomuksen, jonka yli 
1,2 miljoonaa EU:n kansalaista 
allekirjoitti,

– ottaa huomioon One Seat -kampanjassa 
tehdyn vetoomuksen 630/2006, jota yli 
miljoona EU:n kansalaista tuki,

Or. en

Tarkistus C
Ashley Fox, Gerald Häfner
Kompromissitarkistus

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että SEUT:n 
232 artiklan nojalla parlamentilla on oikeus 
itse hyväksyä työjärjestyksenä ja päättää 
täysistuntojaksojen pituudesta;

C. ottaa huomioon, että SEUT:n 
232 artiklan nojalla parlamentilla on oikeus 
itse hyväksyä työjärjestyksensä, jonka 
nojalla se voi päättää täysistuntojaksojen 
pituudesta perussopimusten ja unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus D
Ashley Fox, Gerald Häfner
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 32 (Sandrine Bélier) ja 35 (Jo Leinen)

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että unionin 
tuomioistuin on todennut, että toimipaikan
sijainti ei ole este parlamentin hyvälle
toiminnalle; toteaa, että tuomioistuin on 
lisäksi todennut, että useasta toimipaikasta
aiheutuu haittaa ja kuluja, mutta myös että 
nykyisen tilanteen korjaaminen vaatii
perussopimuksen muuttamista ja siten 
jäsenvaltioiden hyväksyntää;

D. ottaa huomioon, että unionin 
tuomioistuin on todennut, että kotipaikan
sijainti ei saa olla este parlamentin 
asianmukaiselle toiminnalle; toteaa, että 
tuomioistuin on lisäksi todennut, että 
useasta työskentelypaikkakunnasta
aiheutuu haittaa ja kuluja mutta myös että 
kotipaikan tai työskentelypaikkakuntien 
muuttaminen vaatisi perussopimuksen 
muuttamista ja siten jäsenvaltioiden 
hyväksyntää;

Or. en

Tarkistus E
Ashley Fox, Gerald Häfner
Kompromissitarkistus

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. ottaa huomioon, että parlamentin 
toiminnan jakautumisesta eri 
toimipaikkoihin aiheutuvat vuotuiset 
lisäkustannukset ovat varovaisten arvioiden 
mukaan 169 miljoonan ja 204 miljoonan 
euron välillä4, mikä vastaa 15–
20 prosenttia parlamentin vuosittaisesta 
talousarviosta; toteaa, että myös 
ympäristövaikutukset ovat merkittävät ja 
että kolmen toimipaikan välisistä 
matkoista aiheutuvat hiilidioksidipäästöt 
ovat arviolta vähintään 19 000 tonnia5;

M. ottaa huomioon, että parlamentin 
toiminnan jakautumisesta eri 
toimipaikkoihin aiheutuvat vuotuiset 
lisäkustannukset ovat varovaisten 
arvioiden mukaan 156 miljoonan ja 
204 miljoonan euron välillä4, mikä vastaa 
10–20:tä prosenttia parlamentin 
vuosittaisesta talousarviosta; toteaa, että 
myös ympäristövaikutukset ovat 
merkittävät ja että kolmen 
työskentelypaikkakunnan välisistä 
matkoista aiheutuvat hiilidioksidipäästöt 
ovat arviolta 11 0005–19 000 tonnia6;

4 Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen 
talousarvio, Euroopan parlamentti 
(Liberadzkin mietintö) (A7-0120/2012), 
hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0155.

4 Euroopan parlamentin pääsihteerin 
raportti vuodelta 2002 on viimeisin 
saatavilla oleva kattava kustannusarvio. 
Suuruusluokka 169–204 miljoonaa 
euroa vuodessa vahvistetaan 
puhemiehistön ja budjettivaliokunnan 
yhteisen työryhmän laatimassa 
raportissa vuodelta 2012, mikäli 
148 miljoonan euron arviota 
täydennetään Strasbourgin rakennusten 
28,3 miljoonan euron vuotuisilla 
kuoletuskustannuksilla, jotka on 
otettava huomioon kyseisten 
rakennusten hankinnasta alkaen.
Pääsihteerin 30. elokuuta 2013 
antamassa vastauksessa vuoden 2014 
talousarviomenettelyn suuntaviivoista 
6. helmikuuta 2013 annetun 
parlamentin päätöslauselman 
10 kohdassa esitettyyn pyyntöön 
Strasbourgin kotipaikan 
lisäkustannuksiksi arvioidaan 
103 miljoonaa euroa, ja 
kokonaissummaksi tulisi 156 miljoonaa 
euroa, kun arviota täydennetään 
samoilla kuoletuskustannuksia ja 
käyttämätöntä tilaa koskevilla arvioilla 
kuin yhteisen työryhmän raportissa 
vuodelta 2012.
5 Euroopan parlamentin pääsihteerin 
vastauksena vuoden 2014 
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talousarviomenettelyn suuntaviivoista 
6. helmikuuta 2013 annetun 
parlamentin päätöslauselman 
10 kohdassa esitettyyn pyyntöön 
30. elokuuta 2013 laatima muistio ”The 
three places of work of the European 
Parliament - Financial, environmental 
and regional impacts of geographic 
dispersion”.

5 Eco-Logica LTD:n Verts/ALElle laatima 
kertomus “European Parliament two-seat 
operation: Environmental costs, transport 
& energy”, marraskuu 2007.

6 Eco-Logica LTD:n Verts/ALElle 
laatima kertomus “European Parliament 
two-seat operation: Environmental costs, 
transport & energy”, marraskuu 2007.

Or. en

Tarkistus F
Ashley Fox, Gerald Häfner
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 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) 

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan P kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

P. ottaa huomioon, että parlamentti on siitä 
lähtien, kun vuonna 1958 ehdotettiin, että 
parlamentin tulisi sijaita lähellä neuvostoa 
ja komissiota, lukuisissa mietinnöissä, 
julkilausumissa ja kannanotoissa ilmaissut 
toivovansa, että sen työskentely voitaisiin 
järjestää käytännöllisemmin ja 
tehokkaammin;

P. ottaa huomioon, että parlamentti on siitä 
lähtien, kun vuonna 1958 ehdotettiin, että 
parlamentin tulisi sijaita lähellä neuvostoa 
ja komissiota, lukuisissa mietinnöissä, 
julkilausumissa ja kannanotoissa 
toistuvasti ilmaissut toivovansa, että sen 
työskentely voitaisiin järjestää 
käytännöllisemmin ja tehokkaammin;

Or. en

Tarkistus G
Ashley Fox, Gerald Häfner
Kompromissitarkistus
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Q kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Q. ottaa huomioon, että EU:n kansalaiset –
mukaan luettuina vetoomuksen 
allekirjoittaneet 1,27 miljoonaa
kansalaista – ovat toistuvasti ilmaisseet 
tyytymättömyytensä nykyisiin 
järjestelyihin;

Q. ottaa huomioon, että EU:n kansalaiset –
mukaan luettuina vetoomusta tukeneet yli
miljoona kansalaista – ovat toistuvasti 
ilmaisseet tyytymättömyytensä nykyisiin 
järjestelyihin;

Or. en

Tarkistus I
Ashley Fox, Gerald Häfner
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 103 (Jo Leinen) ja PETI 7

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. sitoutuu siksi aloittamaan SEU:n 
48 artiklan mukaisen tavanomaisen 
perussopimusten tarkistusmenettelyn 
sellaisten muutosten ehdottamiseksi 
SEUT:n 341 artiklaan ja pöytäkirjaan 
nro 6, jotka ovat välttämättömiä, jotta 
parlamentti voisi täysimääräisesti päättää 
sisäisestä organisaatiostaan, mukaan 
luettuina sen istuntokalenterin laatiminen 
ja sen kotipaikka;

2. sitoutuu siksi aloittamaan SEU:n 
48 artiklan mukaisen tavanomaisen 
perussopimusten tarkistusmenettelyn 
sellaisten muutosten ehdottamiseksi 
SEUT:n 341 artiklaan ja pöytäkirjaan 
nro 6, jotka ovat välttämättömiä, jotta 
parlamentti voisi päättää kotipaikkansa 
sijainnista ja sisäisestä organisaatiostaan;

Or. en

Tarkistus J
Ashley Fox, Gerald Häfner
Kompromissitarkistus

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 viite
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon pääsihteerin 
puhemiehistölle syyskuussa 2002 antaman 
raportin kolmen toimipaikan
säilyttämisestä aiheutuvista kustannuksista,

– ottaa huomioon pääsihteerin 
syyskuussa 2002 ja elokuussa 2013 
antamat raportit kolmen 
työskentelypaikkakunnan säilyttämisestä 
aiheutuvista kustannuksista,

Or. en


