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Изменение 1
Моника Холмайер

Проектостановище
Позоваване

Проектостановище Изменение

– като взе предвид неколкократно
гласуваното с три четвърти 
мнозинство премахване на 
разкъсването на дейността на 
Парламента между трите места на 
работа, например в своите резолюции от 
23 октомври 2012 г. относно позицията 
на Съвета относно проекта на общ 
бюджет на Европейския съюз за 
финансовата 2013 година – всички 
раздели1 и от 6 февруари 2013 г. 
относно насоките за бюджетната 
процедура за 2014 година — раздели, 
различни от раздела за Комисията2, и 
своето решение от 10 май 2012 г. 
относно освобождаването от 
отговорност във връзка с изпълнението 
на общия бюджет на Европейския съюз 
за финансовата 2010 година, раздел I —
Европейски парламент3,

– като взе предвид гласуваното 
премахване на разкъсването на 
дейността на Парламента между трите 
места на работа, например в своите 
резолюции от 23 октомври 2012 г. 
относно позицията на Съвета относно 
проекта на общ бюджет на Европейския 
съюз за финансовата 2013 година —
всички раздели1 и от 6 февруари 2013 г. 
относно насоките за бюджетната 
процедура за 2014 година — раздели, 
различни от раздела за Комисията2, и 
своето решение от 10 май 2012 г. 
относно освобождаването от 
отговорност във връзка с изпълнението 
на общия бюджет на Европейския съюз 
за финансовата 2010 година, раздел I —
Европейски парламент3,

Or. en

Обосновка

Резултатът от гласуването за премахване на разкъсването на дейността на 
Парламента между трите места на работа не е бил няколкократно с три четвърти 
мнозинство.

Изменение 2
Катрин Тротман

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2012)0359.
2 Приети текстове, P7_TA(2013)0048.
3 Приети текстове, P7_TA(2012)0155.
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Проектостановище
Съображение А

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че прогнозата на 
Европейския парламент за 2014 г. 
определи общия бюджет в размер на 
1 808 144 206 EUR, като пряко 
свързаните с наличието на три 
места на работа разходи възлизат на 
180 000 000 EUR;

А. като има предвид, че прогнозата на 
Европейския парламент за 2014 г. 
определи общия бюджет в размер на 
1 808 144 206 EUR; като има предвид, 
че той не разполага с актуални данни 
за разходите, направени за всяко от 
местата на работа;

Or. fr

Изменение 3
Моника Холмайер

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че прогнозата на 
Европейския парламент за 2014 г. 
определи общия бюджет в размер на 
1 808 144 206 EUR, като пряко 
свързаните с наличието на три места на 
работа разходи възлизат на 
180 000 000 EUR;

А. като има предвид, че прогнозата на 
Европейския парламент за 2014 г. 
определи общия бюджет в размер на 
1 808 144 206 EUR, като пряко 
свързаните с наличието на три места на 
работа разходи възлизат на 
152 300 000 EUR (от които сумата 
28 300 000 EUR за годишна 
амортизация е аналитична и не 
представлява бюджетен разход);

Or. en

Изменение 4
Констанс Льо Грип

Проектостановище
Съображение А
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Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че прогнозата на 
Европейския парламент за 2014 г. 
определи общия бюджет в размер на 
1 808 144 206 EUR, като пряко 
свързаните с наличието на три места 
на работа разходи възлизат на 
180 000 000 EUR;

А. като има предвид, че прогнозата на 
Европейския парламент за 2014 г. 
определи общия бюджет в размер на 
1 808 144 206 EUR, като пряко 
свързаните с 12-те сесии разходи (в 
сравнение с тези, които биха били 
направени в Брюксел), съгласно 
числата, признати от Генералния 
секретариат на Европейския 
парламент в документа, озаглавен 
„Replies to the questionnaire in
preparation to the EP discharge for 2011“ 
(„Отговори на въпросника при 
подготовката за освобождаване от 
отговорност на ЕП във връзка с 
изпълнението на бюджета за 
2011 г.“), възлизат на 51,61 милиона 
евро, или 0,04 % от годишния бюджет 
на Европейския съюз и 10 евроцента 
на гражданин годишно;

Or. fr

Изменение 5
Йоран Ферм, Едуард Макмилан-Скот, Ане Е. Йенсен, Нилс Турвалдс, Ян 
Мьолдер, Джордж Лайън, Ангелика Вертман, Дан Йоренсен, Барт Стас, Хелга 
Трюпел, Улрике Луначек, Анна Мария Кораца Билд, Изабел Дюран, Лидия 
Йоанна Герингер де Оденберг, Корнелис де Йонг, Кшищоф Лисек

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че прогнозата на 
Европейския парламент за 2014 г. 
определи общия бюджет в размер на 
1 808 144 206 EUR, като пряко 
свързаните с наличието на три места на 
работа разходи възлизат на
180 000 000 EUR;

А. като има предвид, че прогнозата на 
Европейския парламент за 2014 г. 
определи общия бюджет в размер на 
1 808 144 206 EUR, като пряко 
свързаните с географското наличие на 
три места на работа разходи са между
169 000 000 EUR и 204 000 000 EUR; 

Or. en
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Изменение 6
Моника Холмайер

Проектостановище
Съображение Aa (ново)

Проектостановище Изменение

Аа. като има предвид, че в Протокол 
№ 6 се посочва, че седалището на 
Парламента е в Страсбург, докато 
неговите комисии заседават в 
Брюксел, както и че Генералният 
секретариат остава в Люксембург;

Or. en

Изменение 7
Констанс Льо Грип

Проектостановище
Съображение Аа (ново)

Проектостановище Изменение

Аа. като има предвид, че 
прехвърлянето на пленарните сесии 
от Страсбург в Брюксел ще доведе до 
икономии от 1,5 милиона евро, както 
изтъква документът на Генералния 
секретариат на Европейския 
парламент, озаглавен „Replies and 
Follow-up to the Discharge for 2010’“ 
(„Отговори и последващи действия 
след освобождаването от 
отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета за 
2010 година“), в точка 28 относно 
разходите, свързани с ползването на 
Страсбург като седалище на ЕП;

Or. fr
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Изменение 8
Йоран Ферм, Едуард Макмилан-Скот, Ане Е. Йенсен, Нилс Турвалдс, Ян 
Мьолдер, Джордж Лайън, Ангелика Вертман, Дан Йоренсен, Барт Стас, Хелга 
Трюпел, Анна Мария Кораца Билд, Изабел Дюран, Лидия Йоанна Герингер де 
Оденберг, Корнелис де Йонг, Кшищоф Лисек, Улрике Луначек

Проектостановище
Съображение Aa (ново)

Проектостановище Изменение

Аа. като има предвид, че от началото 
на настоящия парламентарен 
мандат отделните комисии и 
пленарният състав отправиха 
няколко конкретни искания към 
администрацията на Европейския 
парламент за предоставяне на 
цялостна, подробна и надеждна 
прогноза на допълнителните разходи, 
свързани с всяко едно от трите места 
на работа;

Or. en

Изменение 9
Йоран Ферм, Едуард Макмилан-Скот, Ане Е. Йенсен, Ян Мьолдер, Нилс 
Турвалдс, Джордж Лайън, Дан Йоренсен, Барт Стас, Хелга Трюпел, Анна Мария 
Кораца Билд, Изабел Дюран, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Корнелис де 
Йонг, Кшищоф Лисек, Улрике Луначек

Проектостановище
Съображение Aб (ново)

Проектостановище Изменение

Аб. като има предвид, че цифрите, 
посочени в доклада на генералния 
секретар до Бюрото от септември 
2002 г., са последната налична обща 
прогноза на разходите; 

Or. en
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Изменение 10
Едуард Макмилан-Скот, Йоран Ферм, Ане Е. Йенсен, Нилс Турвалдс, Ян 
Мьолдер, Джордж Лайън, Дан Йоренсен, Барт Стас, Хелга Трюпел, Анна Мария 
Кораца Билд, Изабел Дюран, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Корнелис де 
Йонг, Кшищоф Лисек, Улрике Луначек

Проектостановище
Съображение Aв (ново)

Проектостановище Изменение

Ав. като има предвид, че прогнозата 
от 2002 г. на генералния секретар 
беше потвърдена от доклада на 
съвместната работна група на 
Бюрото и комисията по бюджети за 
2012 г., след като към прогнозата от 
148 000 000 EUR бяха добавени 
25 000 000 EUR годишна амортизация 
на сградите в Страсбург, което 
трябва да се отчита от момента на 
закупуване на съответните сгради;

Or. en

Изменение 11
Констанс Льо Грип

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че времето, 
отделено през 2011 г. за 
ежемесечното пътуване за 
четиридневната пленарна сесия, е 
69 562 дена за длъжностните лица и 
другите служители и 31 316 дена за 
акредитираните парламентарни 
сътрудници, на стойност
16 652 490 EUR за длъжностните 
лица и другите служители и 
5 944 724 EUR за акредитираните 
парламентарни сътрудници;

Б. като има предвид, че разходите за 
пътуванията на длъжностните лица и 
другите служители възлизат на
16 652 490 EUR и на 5 944 724 EUR за 
акредитираните парламентарни 
сътрудници;
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Or. fr

Изменение 12
Моника Холмайер

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид че времето, 
отделено през 2011 г. за ежемесечното 
пътуване за четиридневната пленарна 
сесия, е 69 562 дена за длъжностните 
лица и другите служители и 31 316 дена 
за акредитираните парламентарни 
сътрудници, на стойност 
16 652 490 EUR за длъжностните лица и 
другите служители и 5 944 724 EUR за 
акредитираните парламентарни 
сътрудници;

Б. като има предвид че времето, 
отделено през 2011 г. за ежемесечното 
пътуване за четиридневната пленарна 
сесия, е 69 562 дена за длъжностните 
лица и другите служители (към които 
биха се добавили и 3 115 
командировъчни дни от 
информационните служби, в случай 
че Парламентът беше разположен на 
едно единствено място) и 31 316 дена 
за акредитираните парламентарни 
сътрудници, на стойност 
16 652 490 EUR за длъжностните лица и 
другите служители и 5 944 724 EUR за 
акредитираните парламентарни 
сътрудници;

Or. en

Изменение 13
Катрин Тротман

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид че времето, 
отделено през 2011 г. за ежемесечното 
пътуване за четиридневната пленарна 
сесия, е 69 562 дена за длъжностните 
лица и другите служители и 31 316 дена 
за акредитираните парламентарни 
сътрудници, на стойност 

Б. като има предвид че времето, 
отделено през 2011 г. за ежемесечното 
пътуване между седалището на 
Парламента и другите места на 
работа, е 69 562 дена за длъжностните 
лица и другите служители и 31 316 дена 
за акредитираните парламентарни 
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16 652 490 EUR за длъжностните лица и 
другите служители и 5 944 724 EUR за 
акредитираните парламентарни 
сътрудници;

сътрудници, на стойност 
16 652 490 EUR за длъжностните лица и 
другите служители и 5 944 724 EUR за 
акредитираните парламентарни 
сътрудници;

Or. fr

Изменение 14
Едуард Макмилан-Скот, Йоран Ферм, Ане Е. Йенсен, Нилс Турвалдс, Ян 
Мьолдер, Джордж Лайън, Ангелика Вертман, Дан Йоренсен, Барт Стас, Хелга 
Трюпел, Анна Мария Кораца Билд, Изабел Дюран, Лидия Йоанна Герингер де 
Оденберг, Корнелис де Йонг, Кшищоф Лисек, Улрике Луначек

Проектостановище
Съображение Бa (ново)

Проектостановище Изменение

Ба. като има предвид, че 
икономическото въздействие на 
Европейския парламент върху 
Страсбург и неговия регион е слабо в 
сравнение с това на други европейски 
органи с постоянен персонал там, 
като той допринася с едва 223 
работните места спрямо почти 3000 
постоянни служители на Съвета на 
Европа и още 4000 служители на 
Еврокорпуса, Европейския съд по 
правата на човека, Arte и дипломати, 
което означава около 17 000 000 EUR
приходи от седалището на ЕП в 
Страсбург и около 400 000 000 EUR за 
другите органи1, чийто принос към 
местната икономика е редовен и 
постоянен;

Or. en

                                               
1 Икономическо въздействие от присъствието на европейските институции в Страсбург, 

Обединение „Предприятия и регионално развитие“ – Сити Консулт - Медиаскопи, януари 2011 г.
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Изменение 15
Констанс Льо Грип

Проектостановище
Съображение В

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че тези цифри не 
показват разходите за пътуване на 
персонала на политическите групи 
(оценявани най-малко на 
допълнителни 5 милиона евро) или на 
служителите на другите 
институции на ЕС, присъстващи на 
месечните сесии, нито вземат под 
внимание други свързани с наличието 
на три места на работа разходи, 
като загуба на работно време, 
свързани плащания за извънреден 
труд, допълнителни разходи на 
персонала, например за детегледачки, 
и евентуалните разлики в пътните 
разходи на членовете на ЕП (които 
възлизат на 72 103 309 EUR през 
2012 г.), произтичащи от различните 
транспортни средства и маршрути, 
които трябва да бъдат използвани, за 
да се стигне до всяко от местата на 
работа;

заличава се

Or. fr

Изменение 16
Моника Холмайер

Проектостановище
Съображение В

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че тези цифри не 
показват разходите за пътуване на 
персонала на политическите групи 
(оценявани най-малко на 
допълнителни 5 милиона евро) или на

В. като има предвид, че тези цифри не 
показват разходите на служителите на 
другите институции на ЕС, 
присъстващи на месечните сесии, нито 
непреките допълнителни разходи на 
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служителите на другите институции на 
ЕС, присъстващи на месечните сесии, 
нито вземат под внимание други 
свързани с наличието на три места 
на работа разходи, като загуба на 
работно време, свързани плащания за 
извънреден труд, допълнителни 
разходи на персонала, например за 
детегледачки, и евентуалните 
разлики в пътните разходи на 
членовете на ЕП (които възлизат на 
72 103 309 EUR през 2012 г.), 
произтичащи от различните 
транспортни средства и маршрути, 
които трябва да бъдат използвани, за 
да се стигне до всяко от местата на 
работа;

персонала;

Or. en

Изменение 17
Катрин Тротман

Проектостановище
Съображение В

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че тези цифри не
показват разходите за пътуване на 
персонала на политическите групи 
(оценявани най-малко на 
допълнителни 5 милиона евро) или на 
служителите на другите 
институции на ЕС, присъстващи на 
месечните сесии, нито вземат под 
внимание други свързани с наличието 
на три места на работа разходи, 
като загуба на работно време, 
свързани плащания за извънреден 
труд, допълнителни разходи на 
персонала, например за детегледачки, 
и евентуалните разлики в пътните 
разходи на членовете на ЕП (които 
възлизат на 72 103 309 EUR през 
2012 г.), произтичащи от различните 

В. като има предвид, че тези цифри не 
включват пътуванията на персонала 
на политическите групи;
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транспортни средства и маршрути, 
които трябва да бъдат използвани, за 
да се стигне до всяко от местата на 
работа;

Or. fr

Изменение 18
Йоран Ферм, Едуард Макмилан-Скот, Ане Е. Йенсен, Нилс Турвалдс, Ян 
Мьолдер, Джордж Лайън, Ангелика Вертман, Дан Йоренсен, Барт Стас, Хелга 
Трюпел, Анна Мария Кораца Билд, Изабел Дюран, Лидия Йоанна Герингер де 
Оденберг, Корнелис де Йонг, Кшищоф Лисек, Улрике Луначек

Проектостановище
Съображение Вa (ново)

Проектостановище Изменение

Ва. като има предвид, че в отговора, 
даден от комисията по бюджетен 
контрол към ЕП при подготовката за 
освобождаването от отговорност на 
ЕП във връзка с изпълнението на 
бюджета за 2011 г., няма прогноза за 
потенциални икономии, а само 
частична прогноза на 
допълнителните разходи на 
седалището в Страсбург; като има 
предвид, че прогнозата от 
55 000 000 EUR не включва много 
бюджетни редове, включени в 
предишни и последващи прогнози, а 
именно разходите за обработка на 
данни, оборудване и движимо 
имущество, пътни разноски на 
политически групи, както и всякакви 
потенциални икономии, свързани с 
времето за пътуване (възлизащи на 
68 000 000 EUR); като има предвид, че 
цифрите по няколко бюджетни реда в 
тази прогноза са по-ниски както 
спрямо предишни, така и спрямо 
последващи прогнози, без да се 
предоставя каквато и да било 
обосновка (общо 25 000 000 EUR);
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Or. en

Изменение 19
Катрин Тротман

Проектостановище
Съображение Ва (ново)

Проектостановище Изменение

Ва. като има предвид, че член 341 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз и Протокол № 6, 
приложен към Договорите, 
установяват, че седалището на 
институциите на Съюза се определя 
единодушно от държавите членки, че 
Парламентът е със седалище в 
Страсбург, където се провеждат 12 
месечни пленарни сесии, включително 
заседанието относно бюджета, че 
допълнителните пленарни заседания 
се провеждат в Брюксел, неговите 
комисии заседават в Брюксел, а 
генералният му секретариат и 
неговите подразделения остават 
разположени в Люксембург;

Or. fr

Изменение 20
Йоран Ферм, Едуард Макмилан-Скот, Ане Е. Йенсен, Нилс Турвалдс, Ян 
Мьолдер, Джордж Лайън, Ангелика Вертман, Дан Йоренсен, Барт Стас, Хелга 
Трюпел, Анна Мария Кораца Билд, Изабел Дюран, Лидия Йоанна Герингер де 
Оденберг, Корнелис де Йонг, Кшищоф Лисек, Улрике Луначек

Проектостановище
Съображение Вб (ново)

Проектостановище Изменение

Вб. като има предвид, че нито една 
от тези прогнози не включва 
допълнителните разходи, свързани с 
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географската разпръснатост на 
Европейския парламент върху другите 
институции на Европейския съюз, по-
специално на Европейската комисия и 
Съвета, представителствата на 
държавите — членки на ЕС, 
журналистите и представителите 
на гражданското общество;

Or. en

Изменение 21
Йоран Ферм, Едуард Макмилан-Скот, Ане Е. Йенсен, Нилс Турвалдс, Ян 
Мьолдер, Джордж Лайън, Ангелика Вертман, Дан Йоренсен, Барт Стас, Хелга 
Трюпел, Анна Мария Кораца Билд, Изабел Дюран, Лидия Йоанна Герингер де 
Оденберг, Корнелис де Йонг, Кшищоф Лисек, Улрике Луначек

Проектостановище
Съображение Вв (ново)

Проектостановище Изменение

Вв. като има предвид, че три 
четвърти от членовете на ЕП 
считат, че ЕП следва да намери 
възможност за значителни 
структурни икономии, които могат 
да се реализират чрез преоценка на 
географското разкъсване на 
дейността на ЕП на различни места 
на работа, илюстрирана чрез разбивка 
на разходите на Брюксел, Люксембург 
и Страсбург, представени в прозрачен 
и достоверен формат спрямо 
очакваните високи изисквания на 
основния публичен орган;

Or. en

Изменение 22
Едуард Макмилан-Скот, Ане Е. Йенсен, Нилс Турвалдс, Ян Мьолдер, Джордж 
Лайън, Дан Йоренсен, Барт Стас, Анна Мария Кораца Билд, Изабел Дюран, 
Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Корнелис де Йонг, Кшищоф Лисек, Улрике 
Луначек
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Проектостановище
Съображение Вг (ново)

Проектостановище Изменение

Вг. като има предвид, че 
историческите причини за това 
европейските органи да имат 
постоянни седалища в Страсбург са 
добре известни, що се отнася 
например до Европейския съд по 
правата на човека и Съвета на 
Европа, и докато Парламентарната 
асамблея/Европейският парламент за 
удобство първоначално използва 
залата на Съвета на Европа, изборът 
на Брюксел за седалище на 
Европейската комисия и на НАТО 
отразява стремежа на ЕС към един 
постепенно единен в просперитета и 
сигурността си континент;

Or. en

Изменение 23
Йоран Ферм, Едуард Макмилан-Скот, Ане Е. Йенсен, Нилс Турвалдс, Ян 
Мьолдер, Джордж Лайън, Ангелика Вертман, Дан Йоренсен, Барт Стас, Анна 
Мария Кораца Билд, Изабел Дюран, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, 
Корнелис де Йонг, Кшищоф Лисек, Улрике Луначек

Проектостановище
Съображение Вд (ново)

Проектостановище Изменение

Вд. като има предвид, че 
разполагането на съзаконодателите 
на ЕС на едно място не нарушава 
традицията на полицентризма в ЕС, 
а води до значително подобряване на 
ефективността и прозрачността за 
гражданите на ЕС;

Or. en
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Изменение 24
Едуард Макмилан-Скот, Ане Е. Йенсен, Нилс Турвалдс, Ян Мьолдер, Джордж 
Лайън, Ангелика Вертман, Дан Йоренсен, Барт Стас, Анна Мария Кораца Билд, 
Изабел Дюран, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Корнелис де Йонг, Кшищоф 
Лисек, Улрике Луначек

Проектостановище
Съображение Ве (ново)

Проектостановище Изменение

Ве. като има предвид, че в много 
държави членки седалището на 
парламента е определено или в 
конституцията, или със закон, и 
като има предвид, че Европейският 
парламент е съзаконодател на 
европейското право и може да призове 
за промени в европейските договори по 
реда на член 48 от Договора от
Лисабон;

Or. en

Изменение 25
Едуард Макмилан-Скот, Ане Е. Йенсен, Нилс Турвалдс, Ян Мьолдер, Джордж 
Лайън, Ангелика Вертман, Дан Йоренсен, Барт Стас, Анна Мария Кораца Билд, 
Изабел Дюран, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Корнелис де Йонг, Кшищоф 
Лисек, Улрике Луначек

Проектостановище
Съображение Вж (ново)

Проектостановище Изменение

Вж. като има предвид, че в 
Европейската година на гражданите 
е подходящо да се покаже, че гласът 
на гражданите не само е чут, но и че 
пряко избраните техни 
представители предприемат 
действия от тяхно име за 
преустановяване на ежемесечните 
пътувания между работните места 
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на ЕП;

Or. en

Изменение 26
Йоран Ферм, Едуард Макмилан-Скот, Ане Е. Йенсен, Нилс Турвалдс, Ян 
Мьолдер, Джордж Лайън, Ангелика Вертман, Дан Йоренсен, Барт Стас, Анна 
Мария Кораца Билд, Изабел Дюран, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, 
Корнелис де Йонг, Кшищоф Лисек, Улрике Луначек

Проектостановище
Съображение Вз (ново)

Проектостановище Изменение

Вз. като има предвид, че европейските 
институции трябва да направят 
всичко, за да продължи европейската 
политическа интеграция и да се 
изгради мост към възприетата 
отдалеченост от гражданите чрез 
решаване на основния структурен 
въпрос, свързан с институциите, и 
чрез насърчаване на европейското 
разбиране, прозрачност, отчетност и 
съгласуваност, като органите за 
вземане на решения на ЕС бъдат 
разположени на едно място;

Or. en

Изменение 27
Йоран Ферм, Едуард Макмилан-Скот, Ане Е. Йенсен, Нилс Турвалдс, Ян 
Мьолдер, Джордж Лайън, Ангелика Вертман, Дан Йоренсен, Барт Стас, Анна 
Мария Кораца Билд, Изабел Дюран, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, 
Корнелис де Йонг, Кшищоф Лисек, Улрике Луначек

Проектостановище
Съображение Ви (ново)

Проектостановище Изменение

Ви. като има предвид, че 6 % от 
бюджета на ЕС са предназначени за 
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административни цели и че 
Европейският съюз — разполагащ с 
относително малък оперативен 
бюджет за 500 млн. жители —
трябва да дава пример в настоящите 
времена на криза, като оптимизира 
собствения си бюджет във възможно 
най-голяма степен, без да се нарушава 
правилното функциониране на 
Европейския парламент и като се 
добави фактът, че не могат да бъдат 
пренебрегвани възможностите за 
подобряване на ефективността при 
наличие на само едно седалище в 
близост до съзаконодателя;

Or. en

Изменение 28
Констанс Льо Грип

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изисква от администрацията да 
анализира икономиите, които биха 
могли да бъдат реализирани, ако 
Парламентът имаше само едно място на 
работа; изисква, за да се определят 
икономии с цел по-голяма 
ефективност, анализът да включва не 
само структурните разходи (сгради, 
поддръжка, охрана, застраховки, 
електроенергия, въздействие върху 
околната среда, пътуване, логистика, 
ресторанти и др.), но и 
допълнителните разходи;

1. изисква от администрацията да 
анализира икономиите, които биха 
могли да бъдат реализирани, ако 
Парламентът имаше само едно място на 
работа в Страсбург, където е 
седалището на институцията;

Or. fr

Изменение 29
Катрин Тротман
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Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изисква от администрацията да 
анализира икономиите, които биха 
могли да бъдат реализирани, ако 
Парламентът имаше само едно място 
на работа; изисква, за да се определят 
икономии с цел по-голяма 
ефективност, анализът да включва не 
само структурните разходи (сгради, 
поддръжка, охрана, застраховки, 
електроенергия, въздействие върху 
околната среда, пътуване, логистика, 
ресторанти и др.), но и 
допълнителните разходи;

1. изисква от администрацията да 
направи обективен анализ на 
разходите, свързани с всяко място на 
работа, включително седалището;
този анализ включва структурните 
разходи за текущия период, както и за 
периода на предстоящата 
многогодишна финансова рамка
(сгради, поддръжка и ремонт, охрана, 
застраховки, електроенергия, пътуване, 
логистика);

Or. fr

Изменение 30
Моника Холмайер

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изисква от администрацията да 
анализира икономиите, които биха 
могли да бъдат реализирани, ако 
Парламентът имаше само едно 
място на работа; изисква, за да се 
определят икономии с цел по-голяма 
ефективност, анализът да включва не 
само структурните разходи (сгради, 
поддръжка, охрана, застраховки, 
електроенергия, въздействие върху 
околната среда, пътуване, логистика, 
ресторанти и др.), но и допълнителните 
разходи;

1. заявява отново искането си, 
посочено в резолюцията от 6 
февруари 2013 г. относно насоките за 
бюджетната процедура за 2014 г. —
други раздели, генералният секретар и 
Бюрото да предоставят на членовете 
на ЕП актуални данни и информация 
за финансовото въздействие и 
въздействието върху околната среда 
на трите работни места; изисква, за 
да се определят икономии с цел по-
голяма ефективност, анализът да 
включва не само структурните разходи 
(сгради, поддръжка, охрана, 
застраховки, електроенергия, 
въздействие върху околната среда, 
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пътуване, логистика, ресторанти и др.), 
но и допълнителните разходи;

Or. en

Изменение 31
Ейдер Гардиасабал Рубиал

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изисква от администрацията да 
анализира икономиите, които биха 
могли да бъдат реализирани, ако 
Парламентът имаше само едно 
място на работа; изисква, за да се 
определят икономии с цел по-голяма 
ефективност, анализът да включва не 
само структурните разходи (сгради, 
поддръжка, охрана, застраховки, 
електроенергия, въздействие върху 
околната среда, пътуване, логистика, 
ресторанти и др.), но и допълнителните 
разходи;

1. изисква от администрацията да 
предостави актуални данни и 
информация за финансовото 
въздействие и въздействието върху 
околната среда на трите работни 
места, като описва подробно 
разходите на всяко от тях; изисква, за 
да се определят икономии с цел по-
голяма ефективност, анализът да 
включва не само структурните разходи 
(сгради, поддръжка, охрана, 
застраховки, електроенергия, 
въздействие върху околната среда, 
пътуване, логистика, ресторанти и др.), 
но и допълнителните разходи;

Or. en

Изменение 32
Ангелика Вертман

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изисква от администрацията да 
анализира икономиите, които биха 
могли да бъдат реализирани, ако 
Парламентът имаше само едно място на 
работа; изисква, за да се определят 

1. изисква от администрацията 
незабавно да анализира икономиите, 
които биха могли да бъдат реализирани, 
ако Парламентът имаше само едно 
място на работа; изисква, за да се 
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икономии с цел по-голяма ефективност, 
анализът да включва не само 
структурните разходи (сгради, 
поддръжка, охрана, застраховки, 
електроенергия, въздействие върху 
околната среда, пътуване, логистика, 
ресторанти и др.), но и допълнителните 
разходи;

определят икономии с цел по-голяма 
ефективност, анализът да включва не 
само структурните разходи (сгради, 
поддръжка, охрана, застраховки, 
електроенергия, въздействие върху 
околната среда, пътуване, логистика, 
ресторанти и др.), но и допълнителните 
разходи;

Or. de

Изменение 33
Ейдер Гардиасабал Рубиал

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. призовава съответните служби на 
Европейския парламент да направят 
оценка на споразумението между 
органите в Люксембург и Европейския 
парламент, по-специално относно 
разпоредбите, свързани с броя на 
персонала, който следва да присъства 
в Люксембург, като се отчитат 
нуждите на Парламента; счита, че 
тази оценка следва да включва анализ 
и съпоставка на икономически най-
ефективното местоположение на 
службите на Парламента, като за 
Парламента може да е от полза 
някои от неговите службите да 
бъдат изнесени от основното му 
местонахождение;

Or. en

Изменение 34
Ян Мьолдер

Проектостановище
Параграф 1a (нов)
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Проектостановище Изменение

1а. изисква от администрацията да 
извърши сравнителен анализ на 
икономиите, които биха могли да 
бъдат реализирани чрез определяне на 
работното място на Парламента 
само в Брюксел и преместване на 
заседанията на Европейския съвет в 
Страсбург. Този анализ следва да 
включва както структурни, така и 
допълнителни разходи;

Or. en

Изменение 35
Йоран Ферм, Едуард Макмилан-Скот, Ане Е. Йенсен, Нилс Турвалдс, Ян 
Мьолдер, Джордж Лайън, Дан Йоренсен, Барт Стас, Анна Мария Кораца Билд, 
Изабел Дюран, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Корнелис де Йонг, Кшищоф 
Лисек, Улрике Луначек

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. счита, че макар седалищата на 
европейските институции да са 
заложени в Договорите, същото се 
отнася и за член 48, който позволява 
внасянето на предложение за промяна 
в Договорите;

Or. en

Изменение 36
Лукас Хартонг

Проектостановище
Параграф 2



PE516.652v02-00 24/28 AM\944223BG.doc

BG

Проектостановище Изменение

2. изразява съгласие, че Парламентът би 
бил по-ефективен и икономически по-
ефикасен, ако се намираше само на 
едно място; взема следователно 
решение да предложи промени в 
Договора по реда на член 48 от 
Договора за ЕС.

2. изразява съгласие, че Парламентът би 
бил най-ефективен и икономически 
най-ефикасен, ако не се намираше на 
нито едно място, а бъде незабавно 
закрит;

Or. nl

Изменение 37
Констанс Льо Грип

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява съгласие, че Парламентът 
би бил по-ефективен и икономически 
по-ефикасен, ако се намираше само на 
едно място; взема следователно 
решение да предложи промени в 
Договора по реда на член 48 от 
Договора за ЕС.

2. изразява съжаление заради 
оспорването на принципа на 
полицентризъм на европейските 
институции и географска мобилност, 
който е неразделна част от 
европейския проект, в името на това 
да се подхранва дебат, касаещ 0,04 % 
от годишния бюджет на Европейския 
съюз; припомня, че въпросът за 
седалищата на европейските 
институции се урежда в Договорите 
и следователно се подчинява на 
единодушната политическа воля на 
държавите членки.

Or. fr

Изменение 38
Катрин Тротман

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. изразява съгласие, че Парламентът 
би бил по-ефективен и икономически 
по-ефикасен, ако се намираше само на 
едно място; взема следователно 
решение да предложи промени в 
Договора по реда на член 48 от 
Договора за ЕС.

2. счита, че начинът на организация 
на Парламента е резултат на 
исторически подход и в същото време 
на волята за полицентризъм на 
седалищата на институциите и 
агенциите на Европейския съюз.

Or. fr

Изменение 39
Моника Холмайер

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява съгласие, че Парламентът 
би бил по-ефективен и икономически 
по-ефикасен, ако се намираше само на 
едно място; взема следователно 
решение да предложи промени в 
Договора по реда на член 48 от 
Договора за ЕС;

2. повтаря призива си, посочен в 
резолюция от 23 октомври 2012 г.
относно позицията на Съвета 
относно проекта на общ бюджет на 
Европейския съюз за финансовата 
2013 година, държавите членки да 
преразгледат въпроса за седалището и 
местата на работа на Парламента в 
рамките на следващото 
преразглеждане на Договора чрез 
изменение на Протокол № 6;

Or. en

Изменение 40
Ейдер Гардиасабал Рубиал

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява съгласие, че Парламентът би 2. изразява съгласие, че Парламентът би 
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бил по-ефективен и икономически по-
ефикасен, ако се намираше само на едно 
място; взема следователно решение да 
предложи промени в Договора по реда 
на член 48 от Договора за ЕС.

бил по-ефективен и икономически по-
ефикасен, ако се намираше само на едно 
място; взема следователно решение да 
предложи промени в Договора по реда 
на член 48 от Договора за ЕС; 
подчертава обаче, че предвид 
неговото историческо значение като 
символ на мира и помирението в 
Европа, трябва да се търси 
обосновано, подходящо и 
осъществимо алтернативно решение 
на настоящото седалище в 
Страсбург.

Or. en

Изменение 41
Констанс Льо Грип

Проектостановище
Параграф 2 – тире 1 (ново)

Проектостановище Изменение

— взема решение да не прави никакви 
препоръки по отношение на 
седалището на институциите на 
Съюза;

Or. fr

Изменение 42
Констанс Льо Грип

Проектостановище
Параграф 2 – тире 2 (ново)

Проектостановище Изменение

— предвид на факта, че Съдът на ЕС 
на два пъти — през 1997 г. и 2012 г. —
припомни, че Договорът за 
функционирането на Европейския 
съюз установява седалището на 
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Европейския парламент в Страсбург; 
че той също така утвърди 
Протокол 6, като уточни неговите 
условия на прилагане; че Съдът 
напълно призна правомощието на 
Европейския парламент да определя 
вътрешната си организация, тъй 
като той може да взема подходящи 
мерки, за да осигури своето добро 
функциониране и гладко протичане на 
процедурите, но че въпросът за 
определянето на седалището не е в 
обхвата на тази компетентност; 
той призна, че множеството места 
на работа пораждат неудобства и 
разходи, но също така уточни, че 
този въпрос не може да се разреши 
нито от Парламента, нито от Съда, 
а при необходимост само от 
държавите членки, като израз на 
тяхната компетентност да 
определят седалищата на 
институциите;

Or. fr

Изменение 43
Катрин Тротман

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. признава, че тъй като 
Парламентът не е компетентен да 
избира своето седалище, то, подобно 
на седалищата на другите 
институции, е избрано с 
единодушното решение на държавите 
членки; препоръчва всяко 
предложение за промяна, засягащо 
седалището, да бъде разглеждано при 
същите условия за единодушие, като 
едновременно с това се проведе 
дискусия относно седалищата на 
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институциите и агенциите, които са 
били определени като следствие от 
това споразумение.

Or. fr


