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Predlog spremembe A
Ashley Fox, Gerald Häfner

Sporazumni predlog spremembe, ki nadomešča predloga sprememb 4 (Philippe Boulland) in 
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)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

ob upoštevanju členov 41, 48 in 74a 
Poslovnika,

– ob upoštevanju členov 5(3), 29, 41, 48, 
74a, 201 in 202(4) Poslovnika,

Or. en

Predlog spremembe B
Ashley Fox, Gerald Häfner
Sporazumni predlog spremembe

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

ob upoštevanju peticije, ki jo je leta 2006 
sprožila kampanja za en sedež in jo je
podpisalo več kot 1,2 milijona državljanov 
EU,

ob upoštevanju peticije 630/2006 
kampanje za en sedež in jo je podprlo več 
kot milijon državljanov EU,

Or. en

Predlog spremembe C
Ashley Fox, Gerald Häfner
Sporazumni predlog spremembe

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker člen 232 PDEU omogoča C. ker člen 232 PDEU omogoča 
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Parlamentu, da sprejme svoj poslovnik in
določi dolžino plenarnih zasedanj.

Parlamentu, da sprejme svoj poslovnik, v 
skladu s katerim lahko določi dolžino 
plenarnih zasedanj v skladu s pogodbami 
in sodno prakso Sodišča Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe D
Ashley Fox, Gerald Häfner
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomešča predloga sprememb 32 (Sandrine Bélier) in 
35 (Jo Leinen)

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je Sodišče Evropske unije navedlo, 
da kraj sedeža ne sme ovirati dobrega 
delovanja Parlamenta; ker je poleg tega 
navedlo, da več krajev dela povzroča 
pomanjkljivosti in stroške, vendar pa da 
vsako izboljšanje sedanjih razmer zahteva 
spremembo Pogodbe in s tem soglasje 
držav članic;

D. ker je Sodišče Evropske unije navedlo,
da kraj sedeža ne sme ovirati dobrega 
delovanja Parlamenta; ker je poleg tega 
navedlo, da več krajev dela povzroča 
pomanjkljivosti in stroške, vendar pa da 
vsaka sprememba sedeža ali krajev dela 
zahteva spremembo Pogodbe in s tem 
soglasje držav članic;

Or. en

Predlog spremembe E
Ashley Fox, Gerald Häfner
Sporazumni predlog spremembe

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker dodatni letni stroški, ki so posledica 
geografske razpršenosti Parlamenta, po 
previdni oceni znašajo od 169 milijonov 
do 204 milijone EUR4, kar ustreza med 
15 % in 20 % letnega proračuna 
Parlamenta, hkrati pa je tudi okoljski 
učinek precejšen, saj so izpusti CO2, 

M. ker dodatni letni stroški, ki so 
posledica geografske razpršenosti 
Parlamenta, znašajo od 156 milijonov 
do 204 milijone EUR4, kar ustreza
približno 10 % letnega proračuna 
Parlamenta, hkrati pa je tudi okoljski 
učinek precejšen, saj so izpusti CO2, 
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povezani s prevozi v tri kraje dela in nazaj, 
ocenjeni na vsaj 19 000 ton;

povezani s prevozi v tri kraje dela in 
nazaj, ocenjeni med 11 0005 in 
19 000 ton6;

4Razrešnica 2010: Splošni proračun EU, 
Evropski parlament (poročilo 
Liberadzkega) (A7-0120/2012), sprejeta 
besedila, P7_TA(2012)0155.

4 Zadnja izčrpna ocena stroškov, ki je na 
voljo, je poročilo generalnega sekretarja 
Evropskemu parlamentu . Razpon od 
169 do 204 milijone EUR letno potrjuje 
poročilo skupne delovne skupine 
predsedstva in Odbora za proračun iz 
leta 2012, pri čemer se ocena 148 
milijonov EUR dopolni z 28,3 milijona 
EUR stroškov letne amortizacije za 
stavbe v Strasbourgu, kar je treba 
upoštevati od nakupa teh stavb.

V odgovoru generalnega sekretarja z 
dne 30. avgusta 2013 na zahteve v 
odstavku 10 resolucije Parlamenta z dne 
6. februarja 2013 o smernicah za 
proračunski postopek za leto 2014 so 
dodatni stroški zaradi sedeža v 
Strasbourgu ocenjeni na 103 milijone 
EUR, kar skupaj znese 156 milijonov 
EUR ob upoštevanju enakih ocen za 
amortizacijo in neuporabljene prostore 
kot v poročilu skupne delovne skupine 
iz leta 2012.
5 „Trije kraji dela Evropskega 
parlamenta – finančne, okoljske in 
regionalne posledice geografske 
razpršenosti“, sporočilo generalnega 
sekretarja Evropskemu parlamentu z 
dne 30. avgusta 2013 v odgovor na 
zahteve v odstavku 10 resolucije 
Parlamenta z dne 6. februarja 2013 o 
smernicah za proračunski postopek za 
leto 2014.

5„Delovanje Evropskega parlamenta na 
dveh sedežih: okoljski stroški, prevoz in 
energija, poročilo pripravilo podjetje Eco-
Logica Ltd. za skupino Verts/ALE, 
november 2007.

6„Delovanje Evropskega parlamenta na 
dveh sedežih: okoljski stroški, prevoz in 
energija, poročilo pripravilo podjetje 
Eco-Logica Ltd. za skupino Verts/ALE, 
november 2007.

Or. en



PE519.753v01-00 6/7 AM\1004445SL.doc

SL

Predlog spremembe F
Ashley Fox, Gerald Häfner
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomešča predlog spremembe 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) 

Predlog resolucije
Uvodna izjava P

Predlog resolucije Predlog spremembe

ker je Parlament vse od svojega predloga iz 
leta 1958, da bi imel prostore v bližini 
Sveta in Komisije, s številnimi poročili, 
deklaracijami in izjavami vedno izražal
željo po bolj praktični in učinkovitejši 
ureditvi dela;

ker je Parlament vse od svojega predloga iz 
leta 1958, da bi imel prostore v bližini 
Sveta in Komisije, s številnimi poročili, 
deklaracijami in izjavami večkrat izrazil
željo po bolj praktični in učinkovitejši 
ureditvi dela;

Or. en

Predlog spremembe G
Ashley Fox, Gerald Häfner
Sporazumni predlog spremembe

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q

Predlog resolucije Predlog spremembe

Q. ker so državljani EU – vključno z 1,27 
milijona državljanov, ki so podpisali 
peticijo za en sedež Parlamenta – večkrat 
izrazili nezadovoljstvo s sedanjo ureditvijo;

Q. ker so državljani EU – vključno z več 
kot milijonom državljanov, ki so podprli 
peticijo za en sedež Parlamenta – večkrat 
izrazili nezadovoljstvo s sedanjo ureditvijo;

Or. en

Predlog spremembe I
Ashley Fox, Gerald Häfner
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomešča predloga sprememb 103 (Jo Leinen) in PETI 
7

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. se zato zavezuje, da bo sprožil redni 
postopek za spremembo Pogodb v skladu s 
členom 48 PEU, da bi predlagal 
spremembe člena 341 PDEU in Protokola 
6, ki so potrebne, da bi lahko Parlament v 
celoti odločal o svoji notranji ureditvi, 
vključno z določanjem koledarja in kraja 
svojega sedeža;

2. se zato zavezuje, da bo sprožil redni 
postopek za spremembo Pogodb v skladu s 
členom 48 PEU, da bi predlagal 
spremembe člena 341 PDEU in Protokola 
6, ki so potrebne, da bi lahko Parlament 
odločal o kraju svojega sedeža in svoji 
notranji ureditvi;

Or. en

Predlog spremembe J
Ashley Fox, Gerald Häfner
Sporazumni predlog spremembe

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

ob upoštevanju poročila generalnega 
sekretarja predsedstvu iz septembra 2002 o 
stroških vzdrževanja treh krajev dela,

ob upoštevanju poročil generalnega 
sekretarja o stroških vzdrževanja treh 
krajev dela iz septembra 2002 in avgusta 
2013 ,

Or. en


