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Amendamentul A
Ashley Fox, Gerald Häfner

Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 4 (Philippe Boulland) și 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)

Propunere de rezoluție
Referirea 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere articolele 41, 48 și 74 
litera (a) din Regulamentul său de 
procedură,

- având în vedere articolul 5 alineatul (3),
articolele 29, 41, 48, 74a, 201 și articolul 
202 alineatul (4)  din Regulamentul său de 
procedură,

Or. en

Amendamentul B
Ashley Fox, Gerald Häfner
Amendamentul de compromis

Propunere de rezoluție
Referirea 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere petiția lansată în 2006 
referitoare la campania „Un singur sediu”,
semnată de peste 1,2 milioane de cetățeni 
ai UE,

- având în vedere petiția 630/2006 depusă 
de campania „Un singur sediu”, susținută
de peste un milion de cetățeni ai UE,

Or. en

Amendamentul C
Ashley Fox, Gerald Häfner
Amendamentul de compromis

Propunere de rezoluție
Considerentul C
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât articolul 232 din TFUE permite 
Parlamentului să adopte propriile sale 
reguli de procedură și să stabilească durata 
sesiunilor plenare;

C. întrucât articolul 232 din TFUE permite 
Parlamentului să își adopte propriul 
regulament de procedură în temeiul căruia 
poate stabili durata sesiunilor plenare, în 
conformitate cu tratatele și cu 
jurisprudența CJUE;

Or. en

Amendamentul D
Ashley Fox, Gerald Häfner
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele (Sandrine Bélier) și 35 (Jo 
Leinen)

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât CJUE a statuat că amplasarea 
sediului nu trebuie să împiedice buna 
funcționare a Parlamentului European;
întrucât aceasta a recunoscut, totodată, 
existența unor dezavantaje și costuri 
generate de pluralitatea locurilor de 
desfășurare a activității, dar și că, pentru o 
eventuală îmbunătățire a situației actuale
este necesară modificarea tratatelor și, în 
consecință, acordul statelor membre;

D. întrucât CJUE a statuat că amplasarea 
sediului nu trebuie să împiedice buna 
funcționare a Parlamentului European;
întrucât aceasta a recunoscut totodată 
existența unor dezavantaje și costuri 
generate de pluralitatea locurilor de 
desfășurare a activității, dar și că, pentru
orice modificare a amplasamentului 
sediului sau locurilor de desfășurare a 
activității, ar fi necesară modificarea 
tratatelor și, în consecință, acordul statelor 
membre;

Or. en

Amendamentul E
Ashley Fox, Gerald Häfner
Amendamentul de compromis

Propunere de rezoluție
Considerentul M
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât costurile anuale suplimentare 
rezultate din dispersia geografică a
Parlamentului au fost estimate în mod 
prudent între 169 și 204 milioane4 EUR, 
reprezentând între 15% și 20% din bugetul 
anual al parlamentului; totodată, 
repercusiunile asupra mediului sunt, de 
asemenea, importante, emisiile de CO2 
asociate deplasărilor între cele trei locuri 
de desfășurare a activității fiind estimate la 
cel puțin 19 000 tone5;

M. întrucât costurile anuale suplimentare 
rezultate din dispersia geografică a 
Parlamentului au fost estimate între 156
și 204 milioane EUR4, reprezentând
aproximativ 10% din bugetul anual al 
Parlamentului; totodată, repercusiunile 
asupra mediului sunt, de asemenea, 
importante, estimându-se că emisiile de 
CO2 asociate deplasărilor între cele trei 
locuri de desfășurare ating între 11 0005

și 19 000 de tone6;
4 Descărcarea de gestiune 2010: Bugetul 
general UE, Parlamentul European 
(Raportul Liberadzki) (A7-0120/2012) 
texte adoptate, P7_TA(2012)0155.

4 Raportul din 2002 al Secretarului 
General al Parlamentului European 
oferă ultima estimare completă a 
costurilor disponibilă. Suma cuprinsă 
între 169 și 204 milioane EUR pe an a 
fost confirmată de raportul din 2012 al 
grupului comun de lucru al Biroului și 
Comisiei pentru bugete. Dacă estimarea 
de 148 milioane EUR este completată cu 
cele 28,3 milioane EUR care corespund 
costului anual de amortizare a clădirilor 
de la Strasbourg, acest aspect trebuie 
luat în considerare de la achiziționarea 
respectivelor clădiri.
Într-un răspuns adresat de Secretarul 
General la 30 august 2013 solicitărilor 
formulate la punctul 10 din Rezoluția 
Parlamentului din 6 februarie 2013 
referitoare la orientările pentru 
procedura bugetară 2014, costurile 
suplimentare aferente sediului de la 
Strasbourg sunt estimate la 103 
milioane EUR, totalizând 156 de 
milioane EUR, dacă se adaugă aceeași 
amortizare și spațiile neutilizate ca în 
raportul din 2012 al grupului de lucru 
comun. 
5 „Cele trei locuri de desfășurare a 
activității Parlamentului European -
Consecințe financiare, ecologice și 
regionale ale dispersiei geografice”, 
notă elaborată de Secretarul General al 
Parlamentului European la 30 august 
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2013 în urma solicitării adresate la 
punctul 10 din Rezoluția Parlamentului 
din 6 februarie 2013 referitoare la 
orientările pentru procedura bugetară 
2014.

5 ‘European Parliament two-seat operation:
Environmental costs, transport & energy’
(„Activitatea Parlamentului European în 
cele două locuri de desfășurare a activității: 
costuri privind mediul, transportul și 
energia”), raport pregătit de Eco-Logica 
Ltd. pentru Grupul Verts/ALE, noiembrie 
2007.

6 ‘European Parliament two-seat 
operation: Environmental costs, transport 
& energy’ („Activitatea Parlamentului 
European în cele două locuri de 
desfășurare a activității: costuri privind 
mediul, transportul și energia”), raport 
pregătit de Eco-Logica Ltd. pentru 
Grupul Verts/ALE, noiembrie 2007.

Or. en

Amendamentul F
Ashley Fox, Gerald Häfner
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 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) 

Propunere de rezoluție
Considerentul P

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât Parlamentul, în urma sugestiei 
sale din 1958 de a fi situat în apropierea 
Consiliului și Comisiei, și-a exprimat 
dorința, prin intermediul a numeroase 
rapoarte, declarații și poziții, de a se stabili 
modalități de activitate mai practice și mai 
eficiente;

P. întrucât Parlamentul, în urma sugestiei 
sale din 1958 de a fi situat în apropierea 
Consiliului și Comisiei, și-a exprimat în 
repetate rânduri dorința, prin intermediul a 
numeroase rapoarte, declarații și poziții, de 
a se stabili modalități de activitate mai 
practice și mai eficiente;

Or. en

Amendamentul G
Ashley Fox, Gerald Häfner
Amendamentul de compromis

Propunere de rezoluție
Considerentul Q
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât cetățenii UE, inclusiv cei 1,27 
milioane de cetățeni care au semnat petiția
în favoarea unui singur loc de desfășurare 
a activității, și-au exprimat în mod repetat 
nemulțumirea față de dispozițiile actuale;

Q. întrucât cetățenii UE, inclusiv cei peste 
un milion de cetățeni care au sprijinit o 
petiție în favoarea unui singur sediu, și-au 
exprimat în mod repetat nemulțumirea față 
de dispozițiile actuale;

Or. en

Amendamentul I
Ashley Fox, Gerald Häfner
Amendamentul de compromis care înlocuiește amendamentele 103 (Jo Leinen) și PETI 7

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. se angajează, prin urmare, să inițieze o 
procedură ordinară de revizuire a tratatelor 
în conformitate cu articolul 48 din TUE, 
pentru a propune modificarea articolului 
341 din TFUE și a Protocolului nr. 6 astfel 
încât Parlamentul să poată decide în mod 
deplin cu privire la organizarea sa internă, 
inclusiv cu privire la stabilirea 
calendarului și a sediului său;

2. se angajează, prin urmare, să inițieze o 
procedură ordinară de revizuire a tratatelor 
în conformitate cu articolul 48 din TUE, 
pentru a propune modificarea articolului 
341 din TFUE și a Protocolului nr. 6, astfel 
încât Parlamentul să poată decide cu 
privire la amplasamentul sediului său și
organizarea sa internă;

Or. en

Amendamentul J
Ashley Fox, Gerald Häfner
Amendamentul de compromis

Propunere de rezoluție
Referirea 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere raportul Secretarului 
General prezentat Biroului în septembrie
2002 referitor la costul menținerii celor 

– având în vedere rapoartele Secretarului 
General din septembrie 2012 și august 
2013 referitoare la costul menținerii celor 
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trei locuri de desfășurare a activității, trei locuri de desfășurare a activității,

Or. en


