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Alteração A
Ashley Fox, Gerald Häfner

Alteração de compromisso que substitui as alterações 4 (Philippe Boulland) e 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)

Proposta de resolução
Citação 11

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta os artigos 41.º, 48.º e o 
artigo 74.º-A do seu Regimento,

- Tendo em conta o artigo 5.º, n.º 3, os 
artigos 29.º, 41.º, 48.º, 74.°-A, 201.º e o 
artigo 202.º, n.º 4 do seu Regimento,

Or. en

Alteração B
Ashley Fox, Gerald Häfner
Alteração de compromisso

Proposta de resolução
Citação 10

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a petição lançada pela 
campanha em prol de uma “sede única”, 
que foi assinada por mais de 1,2 milhões
de cidadãos da UE,

- Tendo em conta a petição 630/2006
lançada pela campanha em prol de uma 
“sede única”, que foi apoiada por mais de 
um milhão de cidadãos da UE,

Or. en

Alteração C
Ashley Fox, Gerald Häfner
Alteração de compromisso

Proposta de resolução
Considerando C
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Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que, nos termos do artigo 
232.º do TFUE, o Parlamento Europeu 
estabelece o seu Regimento e determina a 
extensão das sessões plenárias;

C. Considerando que, nos termos do artigo 
232.º do TFUE, o Parlamento Europeu 
estabelece o seu Regimento, nos termos do 
qual pode determinar a extensão das 
sessões plenárias, em conformidade com 
os tratados e a jurisprudência do TJE;

Or. en

Alteração D
Ashley Fox, Gerald Häfner
Alteração de compromisso que substitui as alterações 32 (Sandrine Bélier) e 35 (Jo Leinen)

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que o TJE declarou que a 
localização da sede não deve entravar o 
bom funcionamento do Parlamento; que 
afirmou ainda que existem inconvenientes 
e custos gerados pela multiplicidade dos 
locais de trabalho, mas também que 
qualquer melhoria da situação atual
carece de uma alteração do Tratado e, 
portanto, da aprovação dos 
Estados-Membros;

D. Considerando que o TJE declarou que a 
localização da sede não deve entravar o 
bom funcionamento do Parlamento; que 
afirmou ainda que existem inconvenientes 
e custos gerados pela multiplicidade dos 
locais de trabalho, mas também que 
qualquer modificação da localização da 
sede ou dos locais de trabalho carece de 
uma alteração do Tratado e, portanto, da 
aprovação dos Estados-Membros;

Or. en

Alteração E
Ashley Fox, Gerald Häfner
Alteração de compromisso

Proposta de resolução
Considerando M

Proposta de resolução Alteração

M. Considerando que os custos adicionais M. Considerando que os custos 
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decorrentes da dispersão geográfica do PE 
foram calculados, numa estimativa 
prudente, entre 169 e 204 milhões de 
euros4, isto é, entre 15 a 20% do orçamento 
anual do PE, e que o impacto ambiental é 
também significativo, atingindo as 
emissões adicionais de CO2 decorrentes 
das deslocações de e para os três locais de 
trabalho, no mínimo, 19 mil toneladas5;

adicionais decorrentes da dispersão 
geográfica do PE foram calculados entre 
156 e 204 milhões de euros4, isto é, 
aproximadamente 10% do orçamento 
anual do PE, e que o impacto ambiental é 
também significativo, sendo as emissões 
adicionais de CO2 decorrentes das 
deslocações de e para os três locais de 
trabalho avaliadas entre 11 mil5 e 19 mil 
toneladas6;

4 Quitação 2010: orçamento geral da UE, 
Parlamento Europeu (relatório 
Liberadzki), (A7-0120/2012), Textos 
Aprovados, P7_TA(2012)0155.

4 O relatório do Secretário-Geral do PE 
de 2002 é a última estimativa de custos 
exaustiva que está disponível. A 
estimativa de 169-204 milhões de euros 
foi confirmada pelo relatório de 2012 do 
Grupo de Trabalho Conjunto da Mesa e 
da Comissão dos Orçamentos, se se 
complementar a estimativa de 148 
milhões de euros com o custo de 
amortização anual de 28,3 milhões de 
euros relativo aos edifícios de 
Estrasburgo, a ter em conta desde a sua 
aquisição.
Numa resposta transmitida pelo 
Secretário-Geral, em 30 de agosto de 
2013, à solicitação expressa no n.º 10 da 
resolução do Parlamento, de 6 de 
fevereiro de 2013, sobre as orientações 
para o processo orçamental de 2014, os 
custos adicionais da sede de 
Estrasburgo são estimados em 103 
milhões de euros, que se elevariam a um 
total de 156 milhões de euros se forem 
incluídas a mesma amortização e as 
estimativas de espaço não utilizado em 
conformidade com o relatório de 2012 
do Grupo de Trabalho Conjunto.
5 “The three places of work of the 
European Parliament - Financial, 
environmental and regional impacts of 
geographic dispersion”, nota preparada 
pelo Secretário-Geral, em 30 de agosto 
de 2013, em resposta à solicitação 
expressa no n.º 10 da resolução do 
Parlamento, de 6 de fevereiro de 2013, 
sobre as orientações para o processo 
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orçamental de 2014.
5 “European Parliament two-seat operation: 
Environmental costs, transport & energy”, 
relatório elaborada pela Eco-Logica Ltd. 
para o Grupo dos Verdes/Aliança Livre 
Europeia, novembro de 2007.

6 “European Parliament two-seat 
operation: Environmental costs, transport 
& energy”, relatório elaborada pela 
Eco-Logica Ltd. para o Grupo dos 
Verdes/Aliança Livre Europeia, 
novembro de 2007.

Or. en

Alteração F
Ashley Fox, Gerald Häfner
Alteração de compromisso que substitui a alteração 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) 

Proposta de resolução
Considerando P

Proposta de resolução Alteração

P. Considerando que o Parlamento, desde a 
sua sugestão em 1958 para ser instalado na 
proximidade do Conselho e da Comissão, 
manifestou em inúmeros relatórios e várias 
declarações o seu desejo de um sistema de 
trabalho mais prático e eficiente;

P. Considerando que o Parlamento, desde a 
sua sugestão em 1958 para ser instalado na 
proximidade do Conselho e da Comissão, 
manifestou reiteradamente em inúmeros 
relatórios e várias declarações o seu desejo 
de um sistema de trabalho mais prático e 
eficiente;

Or. en

Alteração G
Ashley Fox, Gerald Häfner
Alteração de compromisso

Proposta de resolução
Considerando Q

Proposta de resolução Alteração

Q. Considerando que os cidadãos da UE –
e nomeadamente os 1,27 milhões de 
cidadãos que assinaram uma petição 

Q. Considerando que os cidadãos da UE –
e nomeadamente mais de um milhão de 
cidadãos que apoiaram uma petição 
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solicitando uma sede única – expressaram 
repetidamente o seu descontentamento com 
o atual regime;

solicitando uma sede única – expressaram 
repetidamente o seu descontentamento com 
o atual regime;

Or. en

Alteração I
Ashley Fox, Gerald Häfner
Alteração de compromisso que substitui as alterações 103 (Jo Leinen) e PETI 7

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Compromete-se, por conseguinte, a 
iniciar um processo ordinário de revisão do 
Tratado nos termos do artigo 48.º do TUE, 
com vista a propor as alterações ao artigo 
341.º do TFUE e ao Protocolo n.º 6 
necessárias para permitir que o Parlamento 
decida totalmente sobre sua organização 
interna, inclusive a definição do seu 
calendário e o local da sua sede;

2. Compromete-se, por conseguinte, a 
iniciar um processo ordinário de revisão do 
Tratado nos termos do artigo 48.º do TUE, 
com vista a propor as alterações ao artigo 
341.º do TFUE e ao Protocolo n.º 6 
necessárias para permitir que o Parlamento 
decida sobre o local da sua sede e a sua 
organização interna;

Or. en

Alteração J
Ashley Fox, Gerald Häfner
Alteração de compromisso

Proposta de resolução
Citação 6

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta do relatório do 
Secretário-Geral à Mesa, de 2002, sobre o 
custo da manutenção de três locais de 
trabalho,

- Tendo em conta os relatórios sobre o 
custo da manutenção de três locais de 
trabalho do Secretário-Geral, de setembro
de 2002 e agosto de 2013,

Or. en
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