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Pozmeňujúci návrh A
Ashley Fox, Gerald Häfner

Kompromisný pozmeňujúci návrh, ktorý nahrádza PN 4 (Philippe Boulland) a 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)

Návrh uznesenia
Citácia 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na články 41, 48 a 74a 
rokovacieho poriadku,

so zreteľom na články 5 ods. 3, 29, 41, 48, 
74a, 201 a 202 ods. 4 rokovacieho 
poriadku,

Or. en

Pozmeňujúci návrh B
Ashley Fox, Gerald Häfner
Kompromisný pozmeňujúci návrh

Návrh uznesenia
Citácia 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na petíciu uskutočnenú v 
roku 2006 v rámci kampane Jedno sídlo, 
ktorá bola podpísaná viac ako 1,2
miliónom obyvateľov EÚ,

– so zreteľom na petíciu 630/2006 v rámci 
kampane Jedno sídlo, ktorú podporilo viac 
ako milión obyvateľov EÚ,

Or. en

Pozmeňujúci návrh C
Ashley Fox, Gerald Häfner
Kompromisný pozmeňujúci návrh

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže podľa článku 232 ZFEÚ 
Európsky parlament schvaľuje svoj 
rokovací poriadok a určuje dĺžku 
plenárnych zasadnutí;

C. keďže podľa článku 232 ZFEÚ 
Európsky parlament schvaľuje svoj 
rokovací poriadok, v rámci ktorého môže 
určiť dĺžku plenárnych zasadnutí, v súlade 
so zmluvami a judikatúrou ESD;

Or. en

Pozmeňujúci návrh D
Ashley Fox, Gerald Häfner
Kompromisný pozmeňujúci návrh, ktorý nahrádza PN 32 (Sandrine Bélier) a 35 (Jo Leinen)

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže podľa ESD umiestnenie sídla 
nemá prekážať dobrému chodu 
Parlamentu; keďže sa ďalej vyjadril, že 
existujú nevýhody a náklady spôsobené 
pluralitou pracovných sídiel, ale aj že 
akékoľvek zlepšenie súčasnej situácie si 
žiada zmenu zmluvy, a tým aj súhlas 
členských štátov;

D. keďže podľa ESD umiestnenie sídla 
nemá prekážať dobrému chodu 
Parlamentu; keďže sa ďalej vyjadril, že 
existujú nevýhody a náklady spôsobené 
množstvom pracovísk, ale aj že akákoľvek 
zmena sídla alebo umiestnenia pracoviska 
by si vyžadovalo zmenu zmluvy, a tým aj 
súhlas členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh E
Ashley Fox, Gerald Häfner
Kompromisný pozmeňujúci návrh

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže sa dodatočné ročné náklady 
vyplývajúce z geografického rozptýlenia 
Parlamentu konzervatívne odhadujú na 
169 miliónov až 204 miliónov EUR4, čo 

M. keďže sa dodatočné ročné náklady 
vyplývajúce z geografického rozptýlenia 
Parlamentu odhadujú na 156 miliónov až 
204 miliónov EUR4, čo predstavuje
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predstavuje 15 % až 20 % ročného 
rozpočtu Parlamentu, kým vplyv na 
životné prostredie je taktiež značný, emisie 
CO2 vzniknuté pri doprave medzi tromi 
pracovnými sídlami sa odhadujú na 
minimálne 19 000 ton;

približne 10 % ročného rozpočtu 
Parlamentu, kým vplyv na životné 
prostredie je taktiež značný, emisie CO2 
vzniknuté pri doprave medzi tromi 
pracoviskami sa odhadujú na 11 0005 až 
19 000 ton6;

4 Absolutórium za rok 2010: všeobecný 
rozpočet EÚ, Európsky parlament 
(spravodajca: Liberadzki) (A7-
0120/2012), prijaté texty, 
P7_TA(2012)0155.

4 Správa generálneho tajomníka 
Európskeho parlamentu z roku 2002 je 
najnovším komplexným odhadom 
nákladov, ktorý je k dispozícii. Rozpätie 
169 – 204 miliónov EUR ročne 
potvrdila vo svojej správe z roku 2012 
spoločná pracovná skupina 
Predsedníctva a Výboru pre rozpočet, ak 
sa odhad vo výške 148 miliónov EUR 
doplní o 28,3 milióna EUR ročných 
amortizačných nákladov na budovy v 
Štrasburgu, ktoré je nutné zohľadňovať 
od nákupu týchto budov.
V odpovedi generálneho tajomníka z 30. 
augusta 2013 na požiadavku uvedenú v 
odseku 10 uznesenia Európskeho 
parlamentu zo 6. februára 2013 o 
usmerneniach pre rozpočtový postup na 
rok 2014 sa dodatočné náklady na sídlo 
v Štrasburgu odhadujú na 103 miliónov 
EUR, čo by znamenalo zvýšenie na 
celkovo 156 miliónov EUR, ak sa 
doplnia o rovnaké odhady 
amortizačných nákladov a nákladov na 
nevyužité poschodia ako vo svojej 
správe z roku 2012 uvádza spoločná 
pracovná skupina.
5 Tri pracoviská Európskeho 
parlamentu – finančné, 
environmentálne a regionálne vplyvy 
geografického rozptýlenia, správa,  
ktorú pripravil generálny tajomník 
Európskeho parlamentu 30. augusta 
2013 ako odpoveď na požiadavku 
uvedenú v odseku 10 uznesenia 
Európskeho parlamentu zo 6. februára 
2013 o usmerneniach pre rozpočtový 
postup na rok 2014 .

5 Operácia dvoch sídiel Európskeho 
parlamentu: Enviromentálne náklady, 

6 Prevádzka dvoch sídiel Európskeho 
parlamentu: Environmentálne náklady, 
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doprava&energia, správa pripravená 
firmou Eco-Logica Ltd. pre Zelených/EFA, 
november 2007.

doprava&energia, správa pripravená 
firmou Eco-Logica Ltd. pre 
Zelených/EFA, november 2007.

Or. en

Pozmeňujúci návrh F
Ashley Fox, Gerald Häfner
Kompromisný pozmeňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci návrh 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) 

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

P. keďže Parlament od svojho návrhu v 
roku 1958, aby bolo jeho sídlo v blízkosti 
Rady a Komisie, opakovane v mnohých 
správach a vyhláseniach vyjadril svoje 
želanie po praktickejších a efektívnejších 
pracovných podmienkach;

(netýka sa slovenského znenia)

Or. en

Pozmeňujúci návrh G
Ashley Fox, Gerald Häfner
Kompromisný pozmeňujúci návrh

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Q. keďže obyvatelia EÚ – vrátane 1,27
milióna obyvateľov, ktorí podpísali petíciu 
za jedno sídlo – opakovane vyjadrili 
nespokojnosť so súčasnou situáciou;

Q. keďže obyvatelia EÚ – vrátane viac ako
milióna obyvateľov, ktorí podporili petíciu 
za jedno sídlo – opakovane vyjadrili 
nespokojnosť so súčasnou situáciou;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh I
Ashley Fox, Gerald Häfner
Kompromisný pozmeňujúci návrh, ktorý nahrádza PN 103 (Jo Leinen) a PETI 7

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zaväzuje sa preto iniciovať riadnu 
revíziu zmluvy podľa článku 48 ZEÚ s 
cieľom navrhnúť zmeny článku 341 ZFEÚ 
a protokolu 6, ktoré sú potrebné na to, aby 
Parlament mohol samostatne rozhodovať o 
svojej vnútornej organizácii vrátane 
zostavenia svojho kalendára a určenia 
miesta svojich sídiel;

2. zaväzuje sa preto iniciovať riadnu 
revíziu zmluvy podľa článku 48 ZEÚ s 
cieľom navrhnúť zmeny článku 341 ZFEÚ 
a protokolu 6, ktoré sú potrebné na to, aby 
Parlament mohol rozhodovať o mieste 
svojho sídla a svojej vnútornej organizácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh J
Ashley Fox, Gerald Häfner
Kompromisný pozmeňujúci návrh

Návrh uznesenia
Citácia 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na správu generálneho 
tajomníka Predsedníctvu zo septembra 
2002 o nákladoch na zachovanie troch 
pracovných sídiel,

so zreteľom na správy generálneho 
tajomníka o nákladoch na zachovanie 
troch pracovísk zo septembra 2002 a 
augusta 2013,

Or. en


