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Poprawka A
Ashley Fox, Gerald Häfner

Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 4 (Philippe Boulland) i 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)

Projekt rezolucji
Umocowanie 11

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 41, 48 oraz 74a
Regulaminu,

uwzględniając art. 5 ust. 3, art. 29, art. 41,
art. 48, art. 74a, art. 201 oraz 22 ust. 4
Regulaminu,

Or. en

Poprawka B
Ashley Fox, Gerald Häfner
Poprawka kompromisowa

Projekt rezolucji
Umocowanie 10

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając petycję wniesioną w 2006 
r. w ramach kampanii na rzecz 
ustanowienia jednej siedziby, podpisaną 
przez ponad 1,2 mln obywateli UE,

– uwzględniając petycję 630/2006 
przedstawioną w ramach kampanii na 
rzecz ustanowienia jednej siedziby, którą 
poparło ponad milion obywateli UE,

Or. en

Poprawka C
Ashley Fox, Gerald Häfner
Poprawka kompromisowa

Projekt rezolucji
Motyw C
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w myśl art. 232 
TFUE Parlament uchwala swój regulamin 
wewnętrzny oraz określa czas trwania sesji 
plenarnych;

C. mając na uwadze, że w myśl art. 232 
TFUE Parlament uchwala swój regulamin 
wewnętrzny, w którym może określić czas 
trwania sesji plenarnych, zgodnie z 
traktatami i orzecznictwem TSUE;

Or. en

Poprawka D
Ashley Fox, Gerald Häfner
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 32 (Sandrine Bélier) i 35 (Jo Leinen)

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że TSUE orzekł, iż 
lokalizacja siedziby nie może utrudniać 
prawidłowego funkcjonowania 
Parlamentu; mając na uwadze, iż wskazał 
on także niekorzyści i koszty płynące z 
wielości siedzib oraz stwierdził, że
poprawa sytuacji wymaga zmiany 
Traktatu, a w konsekwencji zgody państw 
członkowskich;

D. mając na uwadze, że TSUE orzekł, iż 
lokalizacja siedziby nie może utrudniać 
prawidłowego funkcjonowania 
Parlamentu; mając na uwadze, iż wskazał 
on także niekorzyści i koszty płynące z 
wielości siedzib oraz stwierdził, że zmiana 
siedziby lub miejsc pracy wymaga zmiany 
Traktatu, a w konsekwencji zgody państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka E
Ashley Fox, Gerald Häfner
Poprawka kompromisowa

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że zgodnie z 
ostrożnymi szacunkami dodatkowe roczne 
koszty wynikające z geograficznego 

M. mając na uwadze, że zgodnie z 
ostrożnymi szacunkami dodatkowe 
roczne koszty wynikające 
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rozproszenia Parlamentu wynoszą 169–204
mln EUR4, co stanowi 15–20% rocznego 
budżetu tej instytucji, i mając na uwadze 
znaczne oddziaływanie na środowisko, w 
związku z tym, że emisje CO2 związane z 
przemieszczaniem się między trzema 
miejscami pracy są szacowane na co 
najmniej 19 000 ton5;

z geograficznego rozproszenia 
Parlamentu wynoszą 156 mln EUR4, co 
stanowi w przybliżeniu 10% rocznego 
budżetu tej instytucji, i mając na uwadze 
znaczne oddziaływanie na środowisko, w 
związku z tym, że emisje CO2 związane 
z przemieszczaniem się między trzema 
miejscami pracy są szacowane na 115 do 
19 tysięcy ton5;

Absolutorium za rok 2010: budżet ogólny 
UE, Parlament Europejski (sprawozdanie 
Liberadzkiego) (A7-0120/2012), teksty 
przyjęte, P7_TA(2012)0155.

4 Sprawozdanie sekretarza generalnego 
Parlamentu Europejskiego za rok 2002 
zawiera ostatni dostępny wyczerpujący 
szacunek kosztów.  Kwota w wysokości 
169–204 mln EUR została potwierdzona 
w sprawozdaniu wspólnej grupy 
roboczej Prezydium i Komisji 
Budżetowej za rok 2012, jeżeli 
szacowana kwota 148 mln EUR zostanie 
uzupełniona kwotą 28,3 mln EUR 
stanowiącą koszty amortyzacji rocznej 
budynków w Strasburgu, która musi 
zostać uwzględniona od chwili nabycia 
tych budynków.
Zgodnie z odpowiedzią, jaką przedstawił 
sekretarz generalny dnia 30 sierpnia 
2013 r. w związku z postulatami 
zawartymi w ust. 10 rezolucji 
Parlamentu z dnia 6 lutego 2013 r. w 
sprawie wytycznych dotyczących 
procedury budżetowej na rok 2014, 
dodatkowe koszty związane z siedzibą w 
Strasburgu są szacowane na 103 mln 
EUR, co po uzupełnieniu tej sumy 
kosztami amortyzacji i 
niewykorzystanych pomieszczeń, 
oszacowanymi w sprawozdaniu 
wspólnej grupy roboczej z 2012 r., 
łącznie daje kwotę 156 mln EUR.
5„Trzy miejsca pracy Parlamentu 
Europejskiego – finansowe, 
środowiskowe i regionalne skutki 
geograficznego rozproszenia PE” – nota 
z dnia 30 sierpnia 2013 r. przygotowana 
przez sekretarza generalnego 
Parlamentu Europejskiego w 
odpowiedzi na postulaty zawarte w ust. 
10 rezolucji Parlamentu z dnia 6 lutego 
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2013 r. w sprawie wytycznych 
dotyczących procedury budżetowej na 
rok 2014.

5 „European Parliament two-seat operation: 
Environmental costs, transport & energy”, 
sprawozdanie przygotowane przez Eco-
Logica Ltd. na zlecenie grupy Verts/ALE, 
listopad 2007.

6 „European Parliament two-seat 
operation: Environmental costs, transport 
& energy”, sprawozdanie przygotowane 
przez Eco-Logica Ltd. na zlecenie grupy 
Verts/ALE, listopad 2007.

Or. en

Poprawka F
Ashley Fox, Gerald Häfner
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 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)

Projekt rezolucji
Motyw P

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że Parlament, 
począwszy od sugestii poczynionej w 1958 
r., by posiadać siedzibę w bliskości Rady i 
Komisji, za pośrednictwem licznych 
sprawozdań, deklaracji i oświadczeń
niezmiennie wyrażał swoją wolę 
znalezienia bardziej praktycznego i 
skuteczniejszego systemu funkcjonowania;

P. mając na uwadze, że Parlament, 
począwszy od sugestii poczynionej w 1958 
r., by posiadać siedzibę w bliskości Rady i 
Komisji, za pośrednictwem licznych 
sprawozdań, deklaracji i oświadczeń
wielokrotnie wyrażał swoją wolę 
znalezienia bardziej praktycznego i 
skuteczniejszego systemu funkcjonowania;

Or. en

Poprawka G
Ashley Fox, Gerald Häfner
Poprawka kompromisowa

Projekt rezolucji
Motyw Q

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że obywatele UE – w Q. mając na uwadze, że obywatele UE – w 
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tym 1,27 mln obywateli, którzy podpisali
petycję w sprawie ustanowienia jednej 
siedziby – wielokrotnie wyrażali 
niezadowolenie z obecnie obowiązujących 
ustaleń;

tym ponad milion obywateli, którzy
poparli petycję w sprawie ustanowienia 
jednej siedziby – wielokrotnie wyrażali 
niezadowolenie z obecnie obowiązujących 
ustaleń;

Or. en

Poprawka I
Ashley Fox, Gerald Häfner
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 103 (Jo Leinen) i PETI 7

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zobowiązuje się zatem do wszczęcia 
zwykłej procedury zmiany Traktatu 
zgodnie z art. 48 TUE, aby zaproponować 
zmiany do art. 341 TFUE i do protokołu 6 
niezbędne do umożliwienia Parlamentowi
podejmowania w pełni decyzji
dotyczących swojej wewnętrznej 
organizacji, w tym przyjęcia kalendarza 
prac i ustalenia siedziby;

2. zobowiązuje się zatem do wszczęcia 
zwykłej procedury zmiany Traktatu 
zgodnie z art. 48 TUE, aby zaproponować 
zmiany do art. 341 TFUE i do protokołu 6 
niezbędne do umożliwienia Parlamentowi
podjęcia decyzji dotyczącej lokalizacji 
siedziby oraz swojej wewnętrznej 
organizacji;

Or. en

Poprawka J
Ashley Fox, Gerald Häfner
Poprawka kompromisowa

Projekt rezolucji
Umocowanie 6

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie sekretarza 
generalnego dla Prezydium z września 
2002 r. na temat kosztów utrzymywania 
trzech siedzib, w których odbywają się 
prace Parlamentu,

– uwzględniając sprawozdania sekretarza 
generalnego na temat kosztów utrzymania 
trzech siedzib z września 2002 r. i sierpnia 
2013 r. na temat kosztów utrzymywania 
trzech siedzib Parlamentu,
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