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Amendement A
Ashley Fox, Gerald Häfner

Compromisamendement ter vervanging van amendement 4 (Philippe Boulland) en 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)

Ontwerpresolutie
Visum 11

Ontwerpresolutie Amendement

gezien de artikelen 41, 48 en 74 bis van 
zijn Reglement,

gezien de artikelen 5, lid 3, 29, 41, 48, 74 
bis, 201 en 202, lid 4, van zijn Reglement,

Or. en

Amendement B
Ashley Fox, Gerald Häfner
Compromisamendement

Ontwerpresolutie
Visum 10

Ontwerpresolutie Amendement

gezien het verzoekschrift uit 2006 van de 
Campagne voor één zetel, dat ondertekend
werd door ruim 1,2 miljoen EU-burgers,

- gezien het verzoekschrift 630/2006 van 
de Campagne voor één zetel, dat 
bekrachtigd werd door ruim 1,2 miljoen 
EU-burgers,

Or. en

Amendement C
Ashley Fox, Gerald Häfner
Compromisamendement

Ontwerpresolutie
Overweging C
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Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat artikel 232 van het 
VWEU het Parlement toestaat zijn eigen 
reglement vast te stellen en de duur van de 
plenaire vergaderingen te bepalen;

C. overwegende dat artikel 232 van het 
VWEU het Parlement toestaat zijn eigen 
reglement vast te stellen op basis waarvan 
het de duur van de plenaire vergaderingen 
kan bepalen in overeenstemming met de 
verdragen en de rechtspraak van het Hof 
van Justitie;

Or. en

Amendement D
Ashley Fox, Gerald Häfner
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 32 (Sandrine Bélier) en 35 (Jo 
Leinen)

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het Hof van Justitie 
heeft verklaard dat de plaats van de zetels 
geen belemmering mag vormen voor de 
goede werking van het Parlement; 
overwegende dat het Hof van Justitie 
voorts verklaarde dat er nadelen en kosten 
verbonden zijn aan het in stand houden van 
verschillende werklocaties, maar dat een 
verbetering van de huidige situatie slechts 
mogelijk is als de Verdragen worden 
gewijzigd, waarvoor de lidstaten hun 
goedkeuring moeten geven;

D. overwegende dat het Hof van Justitie 
heeft verklaard dat de plaats van de zetels 
geen belemmering mag vormen voor de 
goede werking van het Parlement; 
overwegende dat het Hof van Justitie 
voorts verklaarde dat er nadelen en kosten 
verbonden zijn aan het in stand houden van 
verschillende werklocaties, maar dat een 
wijziging van de zetel of werklocatie
slechts mogelijk is als de Verdragen 
worden gewijzigd, waarvoor de lidstaten 
hun goedkeuring moeten geven;

Or. en

Amendement E
Ashley Fox, Gerald Häfner
Compromisamendement

Ontwerpresolutie
Overweging M
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Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat de bijkomende 
jaarlijkse kosten die voortvloeien uit de 
geografische spreiding van het Parlement 
volgens voorzichtige schattingen tussen de 
169 miljoen EUR en 204 miljoen4 EUR 
bedragen, wat neerkomt op 15 à 20 % van 
de jaarlijkse begroting van het Parlement, 
en overwegende dat de impact op het 
milieu ook aanzienlijk is, met naar 
schatting ruim 19 000 ton CO2-emissies
als gevolg van de verplaatsingen tussen de 
drie werklocaties5;

M. overwegende dat de bijkomende 
jaarlijkse kosten die voortvloeien uit de 
geografische spreiding van het Parlement 
volgens schattingen tussen de 156
miljoen EUR en 204 miljoen4 EUR 
bedragen, wat neerkomt op ongeveer 
10% van de jaarlijkse begroting van het 
Parlement, en overwegende dat de 
impact op het milieu ook aanzienlijk is, 
met naar schatting tussen 11 0005 en
19 000 ton CO2-emissies als gevolg van 
de verplaatsingen tussen de drie 
werklocaties6;

4 Discharge 2010: algemene begroting 
van de EU, Europees Parlement (verslag 
van Liberadzki) (A7-0120/2012), 
aangenomen teksten, P7_TA(2012)0155.

4 Het verslag uit 2002 van de secretaris-
generaal van het Europees Parlement is 
de laatste, beschikbare alomvattende 
kostenraming. De raming van 169 tot 
204 miljoen EUR per jaar werd 
bevestigd in het verslag van de 
gezamenlijke werkgroep van het Bureau 
en de Begrotingscommissie, waarin de 
raming van 148 miljoen EUR werd 
aangevuld met de jaarlijkse 
afschrijvingskosten voor de gebouwen 
in Straatsburg, die 28,3 miljoen EUR 
bedragen en sinds de aankoop van die 
gebouwen moeten worden meegenomen 
in de berekeningen.
In een antwoord van de secretaris-
generaal van 30 augustus 2013 op de 
verzoeken in paragraaf 10 van de 
Resolutie van het Europees Parlement 
van 6 februari 2013 over de 
richtsnoeren voor de 
begrotingsprocedure 2014 worden de 
bijkomende kosten van de zetel in 
Straatsburg geschat op 103 miljoen 
EUR, wat neerkomt op een totaal van 
156 miljoen EUR, als dezelfde 
afschrijvingskosten en schattingen voor 
ongebruikte ruimte als in het verslag 
van de gezamenlijke werkgroep worden 
toegevoegd.
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5 "De drie werklocaties van het 
Europees Parlement – Financiële, 
ecologische en regionale gevolgen van 
de geografische spreiding", een door de 
secretaris-generaal van het Europees 
Parlement voorbereide nota als 
antwoord op het verzoek in paragraaf 
10 van de Resolutie van het Europees 
Parlement van 6 februari 2013 over de 
richtsnoeren voor de 
begrotingsprocedure 2014.

5 ‘European Parliament two-seat operation: 
Environmental costs, transport & energy", 
verslag voorbereid door Eco-Logica Ltd. in 
opdracht van de Verts/ALE-Fractie, 
november 2007.

6 ‘European Parliament two-seat 
operation: Environmental costs, transport 
& energy", verslag voorbereid door Eco-
Logica Ltd. in opdracht van de 
Verts/ALE-Fractie, november 2007.

Or. en

Amendement F
Ashley Fox, Gerald Häfner
Compromisamendement ter vervanging van amendement 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) 

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

overwegende dat het Parlement al in 1958 
voorstelde om een vestigingsplaats in de 
buurt van de Raad en de Commissie te 
kiezen, en dat het ook nadien in tal van 
verslagen en verklaringen bleef aangeven 
dat het voorstander is van een praktischere 
en efficiëntere werkorganisatie;

P. overwegende dat het Parlement al in 
1958 voorstelde om een vestigingsplaats in 
de buurt van de Raad en de Commissie te 
kiezen, en dat het ook nadien in tal van 
verslagen en verklaringen herhaaldelijk
bleef aangeven dat het voorstander is van 
een praktischere en efficiëntere 
werkorganisatie;

Or. en

Amendement G
Ashley Fox, Gerald Häfner
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Compromisamendement

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat de burgers van de EU, 
onder wie de 1,27 miljoen ondertekenaars
van het verzoekschrift voor één zetel, hun 
onvrede met de huidige regelingen kenbaar 
hebben gemaakt;

Q. overwegende dat de burgers van de EU, 
onder wie meer dan een miljoen die het 
verzoekschrift voor één zetel hebben 
bekrachtigd, hun onvrede met de huidige 
regelingen kenbaar hebben gemaakt;

Or. en

Amendement I
Ashley Fox, Gerald Häfner
Compromisamendement ter vervanging van amendement 103 (Jo Leinen) en PETI 7

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verbindt zich er daarom toe een gewone 
verdragsherzieningsprocedure op grond 
van artikel 48 van het VEU voor te stellen 
met het oog op een wijziging van artikel 
341 van het VWEU en van Protocol nr. 6, 
opdat het Parlement zelf kan beslissen over 
alles wat met zijn interne organisatie te 
maken heeft, met inbegrip van zijn 
vergaderrooster en de plaats van zijn 
zetel;

2. verbindt zich er daarom toe een gewone 
verdragsherzieningsprocedure op grond 
van artikel 48 van het VEU voor te stellen 
met het oog op een wijziging van artikel 
341 van het VWEU en van Protocol nr. 6, 
opdat het Parlement zelf kan beslissen over 
de plaats van zijn zetel en zijn interne 
organisatie;

Or. en

Amendement J
Ashley Fox, Gerald Häfner
Compromisamendement

Ontwerpresolutie
Visum 6



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

NL

Ontwerpresolutie Amendement

gezien het verslag van september 2002 van 
de secretaris-generaal aan het Bureau over 
de kosten van de handhaving van drie 
werklocaties,

- gezien het verslag van september 2002 en 
dat van augustus 2013 van de secretaris-
generaal over de kosten van de handhaving 
van drie werklocaties,

Or. en


