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Pozměňovací návrh 1
Monika Hohlmeier

Návrh stanoviska
Právní východisko

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na své opakované hlasování 
tříčtvrteční většinou hlasů pro ukončení 
roztříštěnosti Parlamentu do třech 
pracovních míst, např. na své usnesení ze 
dne 23. října 2012 o postoji Rady k návrhu 
souhrnného rozpočtu Evropské unie na 
rozpočtový rok 2013 – všechny oddíly* a 
ze dne 6. února 2013 o pokynech pro 
rozpočtový proces pro rok 2014 – oddíly 
jiné než Komise*, a na své rozhodnutí ze 
dne 10. května 2012 o udělení absolutoria 
za plnění souhrnného rozpočtu Evropské 
unie na rozpočtový rok 2010, oddíl I –
Evropský parlament*,

– s ohledem na své hlasování pro 
ukončení roztříštěnosti Parlamentu do 
třech pracovních míst, např. na své 
usnesení ze dne 23. října 2012 o postoji 
Rady k návrhu souhrnného rozpočtu 
Evropské unie na rozpočtový rok 2013 –
všechny oddíly1 a ze dne 6. února 2013 o 
pokynech pro rozpočtový proces pro rok 
2014 – oddíly jiné než Komise2, a na své 
rozhodnutí ze dne 10. května 2012 o 
udělení absolutoria za plnění souhrnného 
rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 
2010, oddíl I – Evropský parlament3,

Or. en

Odůvodnění

Při hlasování o ukončení roztříštěnosti Parlamentu do třech pracovních míst nebyla 
opakovaně získána tříčtvrtinová většina hlasů.

Pozměňovací návrh 2
Catherine Trautmann

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že odhad příjmů a 
výdajů Parlamentu na rok 2014 stanovil 
celkový objem rozpočtu na 
1 808 144 206 EUR, přičemž náklady 
přímo související s roztříštěností instituce 

A. vzhledem k tomu, že odhad příjmů a 
výdajů Parlamentu na rok 2014 stanovil 
celkový objem rozpočtu na 
1 808 144 206 EUR; vzhledem k tomu, že 
Parlament nemá žádné aktuální údaje o 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2012)0359.
2 Přijaté texty, P7_TA(2013)0048.
3 Přijaté texty, P7_TA(2012)0155.
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jsou odhadovány na 180 000 000 EUR; nákladech na každé jednotlivé pracovní 
místo;

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Monika Hohlmeier

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že odhad příjmů a 
výdajů Parlamentu na rok 2014 stanovil 
celkový objem rozpočtu na 
1 808 144 206 EUR, přičemž náklady 
přímo související s roztříštěností instituce 
jsou odhadovány na 180 000 000 EUR;

vzhledem k tomu, že odhad příjmů a 
výdajů Parlamentu na rok 2014 stanovil 
celkový objem rozpočtu na 
1 808 144 206 EUR, přičemž náklady 
přímo související s roztříštěností instituce 
jsou odhadovány na 152 300 000 EUR 
(z čehož 28 300 000 EUR na roční odpisy 
je teoretické povahy, a nepředstavuje tedy 
rozpočtový výdaj);

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že odhad příjmů a 
výdajů Parlamentu na rok 2014 stanovil 
celkový objem rozpočtu na 
1 808 144 206 EUR, přičemž náklady 
přímo související s roztříštěností instituce 
jsou odhadovány na 180 000 000 EUR;

A. vzhledem k tomu, že odhad příjmů a 
výdajů Parlamentu na rok 2014 stanovil 
celkový objem rozpočtu na 
1 808 144 206 EUR, přičemž náklady 
související s dvanácti dílčími zasedáními 
(ve srovnání s náklady, které by vznikly 
v Bruselu) jsou – podle údajů uznaných 
generálním tajemníkem Evropského 
parlamentu v dokumentu nazvaném 
„Odpovědi na dotazy v rámci příprav 
udělení absolutoria EP za rok 2011“ –
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odhadovány na 51,61 milionu EUR, což 
představuje 0,04 % ročního rozpočtu EU, 
respektive 10 eurocentů na jednoho 
občana za rok;

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Ulrike 
Lunacek, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že odhad příjmů a 
výdajů Parlamentu na rok 2014 stanovil 
celkový objem rozpočtu na 
1 808 144 206 EUR, přičemž náklady 
přímo související s roztříštěností instituce 
jsou odhadovány na 180 000 000 EUR;

A. vzhledem k tomu, že odhad příjmů a 
výdajů Parlamentu na rok 2014 stanovil 
celkový objem rozpočtu na 
1 808 144 206 EUR, přičemž náklady 
přímo související se zeměpisnou 
roztříštěností instituce jsou odhadovány na 
169 až 204 milionů EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Monika Hohlmeier

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že protokol č. 6 
stanoví, že Parlament má sídlo ve 
Štrasburku, zatímco jeho výbory zasedají 
v Bruselu a generální sekretariát sídlí 
v Lucemburku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že pořádání dílčích 
zasedání v Bruselu namísto ve Štrasburku 
by přineslo úspory ve výši 1,5 milionu 
EUR, jak je uvedeno v dokumentu 
sekretariátu Evropského parlamentu 
nazvaném „Odpovědi a navazující 
opatření po udělení absolutoria za rok 
2010“ v odstavci 28 o nákladech na 
využívání Štrasburku jako sídla 
Parlamentu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že od počátku 
nynějšího volebního období jednotlivé 
výbory i plénum několikrát konkrétně 
požádaly správu Evropského parlamentu, 
aby poskytla vyčerpávající, podrobné a 
spolehlivé odhady dodatečných nákladů 
souvisejících s každým ze tří pracovních 
míst;

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Jan Mulder, Nils Torvalds, 
George Lyon, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna Maria Corazza Bildt, 
Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof 
Lisek, Ulrike Lunacek

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že posledními 
odhady celkových nákladů, jež jsou 
k dispozici, jsou číselné údaje uvedené ve 
zprávě generálního tajemníka pro 
předsednictvo ze září roku 2002;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Edward McMillan-Scott, Göran Färm, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna Maria Corazza Bildt, 
Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof 
Lisek, Ulrike Lunacek

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že odhad 
generálního tajemníka z roku 2002 byl 
potvrzen ve zprávě společné pracovní 
skupiny předsednictva a Rozpočtového 
výboru o rozpočtu Parlamentu na rok 
2012, v níž je odhadovaných 
148 milionů EUR doplněno o roční 
náklady na amortizaci budov ve 
Štrasburku ve výši 25 milionů EUR, které 
je třeba po koupi těchto budov 
zohledňovat;

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že čas vynaložený 
v roce 2011 na každoměsíční cesty na 
čtyřdenní plenární dílčí zasedání 
představoval 69 562 dnů u úředníků a 
ostatních zaměstnanců a 31 316 dnů u 
akreditovaných parlamentních asistentů, 
zatímco náklady činily u úředníků a 
ostatních zaměstnanců 16 652 490 EUR a u 
akreditovaných parlamentních asistentů 
5 944 724 EUR;

B. vzhledem k tomu, že náklady vzniklé
při cestování činí u úředníků a ostatních 
zaměstnanců 16 652 490 EUR a u 
akreditovaných parlamentních asistentů 
5 944 724 EUR;

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Monika Hohlmeier

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že čas vynaložený 
v roce 2011 na každoměsíční cesty na 
čtyřdenní plenární dílčí zasedání 
představoval 69 562 dnů u úředníků a 
ostatních zaměstnanců a 31 316 dnů u 
akreditovaných parlamentních asistentů, 
zatímco náklady činily u úředníků a 
ostatních zaměstnanců 16 652 490 EUR a u 
akreditovaných parlamentních asistentů 5 
944 724 EUR;

B. vzhledem k tomu, že čas vynaložený 
v roce 2011 na každoměsíční cesty na 
čtyřdenní plenární dílčí zasedání 
představoval 69 562 dnů u úředníků a 
ostatních zaměstnanců (z čehož 3 115 dní 
služebních cest pracovníků informačních 
kanceláří by bylo vynaloženo i v případě, 
že by Parlament sídlil na jednom místě) a 
31 316 dnů u akreditovaných 
parlamentních asistentů, zatímco náklady 
činily u úředníků a ostatních zaměstnanců 
16 652 490 EUR a u akreditovaných 
parlamentních asistentů 5 944 724 EUR;

Or. en



AM\944223CS.doc 9/25 PE516.652v02-00

CS

Pozměňovací návrh 13
Catherine Trautmann

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že čas vynaložený 
v roce 2011 na každoměsíční cesty na 
čtyřdenní plenární dílčí zasedání
představoval 69 562 dnů u úředníků a 
ostatních zaměstnanců a 31 316 dnů u 
akreditovaných parlamentních asistentů, 
zatímco náklady činily u úředníků a 
ostatních zaměstnanců 16 652 490 EUR a u 
akreditovaných parlamentních asistentů 5 
944 724 EUR;

B. vzhledem k tomu, že čas vynaložený 
v roce 2011 na každoměsíční cesty mezi 
sídlem Parlamentu a jeho ostatními 
pracovními místy představoval 69 562 dnů 
u úředníků a ostatních zaměstnanců a 31 
316 dnů u akreditovaných parlamentních 
asistentů, zatímco náklady činily u 
úředníků a ostatních zaměstnanců 16 652 
490 EUR a u akreditovaných 
parlamentních asistentů 5 944 724 EUR;

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Edward McMillan-Scott, Göran Färm, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že hospodářský 
dopad Evropského parlamentu na město 
Štrasburk a jeho region je ve srovnání 
s ostatními evropskými orgány, které zde 
mají stálé zaměstnance, nízký –
Parlament přispívá zhruba 223 
pracovními místy oproti téměř 3000 
stálých zaměstnanců Rady Evropy a 
dalším 4000 zaměstnanců v souvislosti se 
silami Eurocorps, Evropským soudem pro 
lidská práva, umělci a diplomaty, což 
představuje zisky ve výši přibližně
17 milionů EUR pocházející ze sídla EP 
ve Štrasburku a asi 400 milionů EUR 
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zisku díky ostatním orgánům1, které jsou 
pravidelným a trvalým přínosem pro 
místní hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že do těchto údajů 
nejsou zahrnuty náklady na cestu 
pracovníků politických skupin (které 
podle odhadu činí přinejmenším dalších 5 
milionů EUR), nebo pracovníků dalších 
orgánů a institucí EU, kteří se účastní 
dílčích zasedání, ani se neberou v úvahu 
další náklady související s roztříštěností 
instituce, jako jsou ztráta pracovní doby, 
přesčasové hodiny, další náklady vzniklé 
zaměstnancům, např. náklady na domácí 
opatrovnice dětí, a případné rozdíly 
v nákladech na cesty poslanců EP (které 
dosáhly v roce 2012 celkové výše 72 103 
309 EUR) vyplývající z použití různých 
dopravních prostředků a tras, které je 
třeba zvolit, aby se dostali na jedno 
z pracovních míst;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Monika Hohlmeier

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

                                               
1 Hospodářský dopad přítomnosti evropských orgánů ve Štrasburku (Economic impact of the presence of the 
European Institutions in Strasbourg), CityConsult Médiascopie EDR Group, leden 2011.
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že do těchto údajů 
nejsou zahrnuty náklady na cestu 
pracovníků politických skupin (které 
podle odhadu činí přinejmenším dalších 5 
milionů EUR), nebo pracovníků dalších 
orgánů a institucí EU, kteří se účastní 
dílčích zasedání, ani se neberou v úvahu 
další náklady související s roztříštěností 
instituce, jako jsou ztráta pracovní doby, 
přesčasové hodiny, další náklady vzniklé 
zaměstnancům, např. náklady na domácí 
opatrovnice dětí, a případné rozdíly 
v nákladech na cesty poslanců EP (které 
dosáhly v roce 2012 celkové výše 72 103 
309 EUR) vyplývající z použití různých 
dopravních prostředků a tras, které je 
třeba zvolit, aby se dostali na jedno 
z pracovních míst;

C. vzhledem k tomu, že do těchto údajů 
nejsou zahrnuty náklady pracovníků 
dalších orgánů a institucí EU, kteří se 
účastní dílčích zasedání, ani další náklady 
vzniklé zaměstnancům nepřímo;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Catherine Trautmann

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že do těchto údajů 
nejsou zahrnuty náklady na cestu
pracovníků politických skupin (které podle 
odhadu činí přinejmenším dalších 5 
milionů EUR), nebo pracovníků dalších 
orgánů a institucí EU, kteří se účastní 
dílčích zasedání, ani se neberou v úvahu 
další náklady související s roztříštěností 
instituce, jako jsou ztráta pracovní doby, 
přesčasové hodiny, další náklady vzniklé 
zaměstnancům, např. náklady na domácí 
opatrovnice dětí, a případné rozdíly 
v nákladech na cesty poslanců EP (které 
dosáhly v roce 2012 celkové výše 72 103 

C. vzhledem k tomu, že do těchto údajů 
nejsou zahrnuty cesty pracovníků 
politických skupin;
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309 EUR) vyplývající z použití různých 
dopravních prostředků a tras, které je 
třeba zvolit, aby se dostali na jedno 
z pracovních míst;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že v odpovědi 
poskytnuté Výboru pro rozpočtovou 
kontrolu EP při přípravě na udělení 
absolutoria Parlamentu za rok 2011 
nejsou uvedeny odhady možných úspor, 
ale pouze dílčí odhad dodatečných 
nákladů na sídlo ve Štrasburku; vzhledem 
k tomu, že těchto odhadovaných 
55 milionů EUR neobsahuje řadu 
rozpočtových linií, které byly zahrnuty do 
předcházejících a následujících odhadů, 
jmenovitě náklady na zpracování údajů, 
vybavení a movitý majetek, cestovní 
výdaje členů politických skupin a rovněž 
možné úspory spojené se ztrátou času na 
cestách (celkem 68 milionů EUR);
vzhledem k tomu, že tento odhad uvádí u 
některých rozpočtových linií nižší čísla 
než předcházející i následující odhad, aniž 
by to bylo jakkoli zdůvodněno (celkem 
25 milionů EUR);

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Catherine Trautmann
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že článek 
341 SFEU a protokol č. 6 připojený ke 
Smlouvám stanoví, že sídlo orgánů Unie 
určí vlády členských států vzájemnou 
dohodou, že Parlament má sídlo ve 
Štrasburku, kde se koná 12 měsíčních 
plenárních zasedání včetně rozpočtového 
zasedání, doplňující plenární zasedání se 
konají v Bruselu, výbory Parlamentu 
zasedají v Bruselu a generální sekretariát 
Parlamentu a jeho útvary sídlí 
v Lucemburku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že žádný z těchto 
odhadů nezahrnuje dodatečné náklady, 
které kvůli zeměpisné roztříštěnosti 
Evropského parlamentu vznikají ostatním 
orgánům Evropské unie, zejména 
Evropské komisi a Radě, zastoupením 
členských států EU, novinářům a 
zástupcům občanské společnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že tři čtvrtiny 
poslanců se domnívají, že Evropský 
parlament by měl hledat podstatné 
strukturální úspory a že by je mohl nalézt 
v opětovném posouzení zeměpisného 
roztříštění svých pracovních míst, které by 
bylo doloženo v rozpisu nákladů na 
pracovní místa v Bruselu, Lucemburku a 
Štrasburku provedeném v transparentním 
a důvěryhodném formátu podle standardů 
očekávaných od velkého veřejného 
orgánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, George Lyon, Dan 
Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cd. vzhledem k tomu, že historické důvody 
k tomu, aby měly evropské orgány stálé 
sídlo ve Štrasburku, jsou obecně známy 
například u Evropského soudu pro lidská 
práva a Rady Evropy, a vzhledem k tomu, 
že zatímco Evropské 
shromáždění/Parlament původně 
využívaly sněmovnu Rady Evropy kvůli 
pohodlí, volba Bruselu jakožto sídla 
Evropské komise a NATO odráží ambice 
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EU stát se kontinentem, jenž se postupně 
sjednocuje v prosperitě a bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza 
Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, 
Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ce. vzhledem k tomu, že umístění 
spolutvůrců právních předpisů EU na 
jednom místě není v rozporu s tradicí 
polycentrismu v EU, ale má pro občany 
EU značný přínos v podobě účinnosti a 
transparentnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, George Lyon, 
Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle 
Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike 
Lunacek

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cf. vzhledem k tomu, že v mnoha 
členských státech je sídlo parlamentu 
stanoveno ústavou nebo zákonem a že 
Evropský parlament je spolutvůrcem 
evropských právních přepisů a podle 
článku 48 Lisabonské smlouvy může 
vyzývat ke změnám evropských Smluv;
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Or. en

Pozměňovací návrh 25
Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, George Lyon, 
Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle 
Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike 
Lunacek

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cg. vzhledem k tomu, že během 
Evropského roku občanů je vhodné dát 
občanům najevo, že jejich hlas je nejen 
slyšet, ale že jejich přímo zvolení zástupci 
jednají jejich jménem, aby ukončili 
každoměsíční cestování mezi pracovními 
místy EP;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza 
Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, 
Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ch. vzhledem k tomu, že evropské orgány 
musí učinit vše proto, aby prohloubily 
evropskou politickou integraci a 
překlenuly svou vzdálenost od občanů, jak 
je pociťována, a to tak, že se budou 
zabývat řešením důležitého tématu 
strukturálního uspořádání orgánů a 
podporovat evropské porozumění, 
transparentnost, odpovědnost a 
soudržnost, což nastane, pokud se budou 
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rozhodovací orgány EU nacházet na 
jednom místě;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza 
Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, 
Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C i (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ci. vzhledem k tomu, že 6 % rozpočtu EU 
je určeno na administrativní účely a že 
Evropská unie s 500 miliony obyvatel a 
poměrně malým rozpočtem na provoz 
musí jít v těchto dobách krize příkladem a 
co nejvíce zefektivnit svůj vlastní dopad 
na rozpočet, aniž by bylo ohroženo řádné 
fungování Evropského parlamentu, 
přičemž nelze přehlížet přínos z hlediska 
účinnosti, který by mělo jeho jediné sídlo 
v blízkosti spolutvůrce právních předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. žádá správu, aby provedla analýzu 
úspor, kterých by mohlo být dosaženo, 
kdyby měl Parlament pouze jedno pracovní 
místo; žádá, aby v zájmu zjištění úspor, 
které mohou vést k vyšší efektivitě, tato 
analýza zahrnovala nejen strukturální 

1. žádá správu, aby provedla analýzu 
úspor, kterých by mohlo být dosaženo, 
kdyby měl Evropský parlament pouze 
jedno pracovní místo ve Štrasburku, což je 
jeho sídlo;
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náklady (budovy, údržba, bezpečnost, 
pojištění, energie, vliv na životní prostředí, 
cesty, logistika, restaurace atd.), ale také 
náklady vedlejší;

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Catherine Trautmann

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. žádá správu, aby provedla analýzu 
úspor, kterých by mohlo být dosaženo, 
kdyby měl Parlament pouze jedno 
pracovní místo; žádá, aby v zájmu zjištění 
úspor, které mohou vést k vyšší efektivitě, 
tato analýza zahrnovala nejen 
strukturální náklady (budovy, údržba, 
bezpečnost, pojištění, energie, vliv na 
životní prostředí, cesty, logistika, 
restaurace atd.), ale také náklady vedlejší;

1. žádá správu, aby provedla objektivní 
analýzu nákladů vytvářených každým 
pracovním místem, včetně sídla 
Parlamentu; tato analýza by se měla 
vztahovat ke strukturálním nákladům jak 
v současném období, tak v příštím 
víceletém finančním rámci (budovy, 
údržba a opravy, bezpečnost, pojištění, 
energie, vliv na životní prostředí, cesty, 
logistika, restaurace atd.);

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Monika Hohlmeier

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. žádá správu, aby provedla analýzu 
úspor, kterých by mohlo být dosaženo, 
kdyby měl Parlament pouze jedno 
pracovní místo; žádá, aby v zájmu zjištění 
úspor, které mohou vést k vyšší efektivitě, 
tato analýza zahrnovala nejen strukturální 
náklady (budovy, údržba, bezpečnost, 
pojištění, energie, vliv na životní prostředí, 

1. opakuje požadavek ze svého usnesení ze 
dne 6. února 2013 o pokynech k rozpočtu 
na rok 2014 – ostatní oddíly kromě 
Komise, aby generální tajemník a 
předsednictvo poskytli poslancům 
aktuální údaje a informace o finančním 
dopadu uspořádání s více sídly a o jeho 
dopadu na životní prostředí; žádá, aby 
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cesty, logistika, restaurace atd.), ale také 
náklady vedlejší;

v zájmu zjištění úspor, které mohou vést 
k vyšší efektivitě, tato analýza zahrnovala 
nejen strukturální náklady (budovy, 
údržba, bezpečnost, pojištění, energie, vliv 
na životní prostředí, cesty, logistika, 
restaurace atd.), ale také náklady vedlejší;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Eider Gardiazábal Rubial

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. žádá správu, aby provedla analýzu 
úspor, kterých by mohlo být dosaženo, 
kdyby měl Parlament pouze jedno 
pracovní místo; žádá, aby v zájmu zjištění 
úspor, které mohou vést k vyšší efektivitě, 
tato analýza zahrnovala nejen strukturální 
náklady (budovy, údržba, bezpečnost, 
pojištění, energie, vliv na životní prostředí, 
cesty, logistika, restaurace atd.), ale také 
náklady vedlejší;

1. žádá správu, aby předložila aktuální 
údaje a informace o finančním dopadu 
uspořádání s více sídly a poskytla 
podrobné informace o nákladech na 
každé pracovní místo; žádá, aby v zájmu 
zjištění úspor, které mohou vést k vyšší 
efektivitě, tato analýza zahrnovala nejen 
strukturální náklady (budovy, údržba, 
bezpečnost, pojištění, energie, vliv na 
životní prostředí, cesty, logistika, 
restaurace atd.), ale také náklady vedlejší;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Angelika Werthmann

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. žádá správu, aby provedla analýzu 
úspor, kterých by mohlo být dosaženo, 
kdyby měl Parlament pouze jedno pracovní 
místo; žádá, aby v zájmu zjištění úspor, 
které mohou vést k vyšší efektivitě, tato 

1. žádá správu, aby bezodkladně provedla 
analýzu úspor, kterých by mohlo být 
dosaženo, kdyby měl Parlament pouze 
jedno pracovní místo; žádá, aby v zájmu 
zjištění úspor, které mohou vést k vyšší 
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analýza zahrnovala nejen strukturální 
náklady (budovy, údržba, bezpečnost, 
pojištění, energie, vliv na životní prostředí, 
cesty, logistika, restaurace atd.), ale také 
náklady vedlejší;

efektivitě, tato analýza zahrnovala nejen 
strukturální náklady (budovy, údržba, 
bezpečnost, pojištění, energie, vliv na 
životní prostředí, cesty, logistika, 
restaurace atd.), ale také náklady vedlejší;

Or. de

Pozměňovací návrh 33
Eider Gardiazábal Rubial

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. žádá příslušné služby Evropského 
parlamentu, aby posoudily dohodu 
uzavřenou mezi orgány v Lucemburku a 
Evropským parlamentem, zejména 
ustanovení týkající se počtu zaměstnanců, 
kteří se musí zdržovat v Lucemburku, a to
s ohledem na potřeby Parlamentu;
domnívá se, že toto posouzení by mělo 
zahrnovat analýzu a srovnání s nákladově 
nejefektivnějším umístěním služeb 
Parlamentu, protože Parlament by mohl 
mít prospěch z přesunu některých těchto 
služeb mimo své hlavní sídlo;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Jan Mulder

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. žádá správu o srovnávací analýzu 
úspor, které by mohly vzniknout, kdyby 
bylo Parlamentu přiděleno pracovní místo 
pouze v Bruselu, zatímco zasedání 
Evropské rady by se přesunula do 
Štrasburku; součástí této analýzy by měly 
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být jak strukturální, tak vedlejší náklady;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike 
Lunacek

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že sídla evropských 
orgánů jsou sice stanovena ve Smlouvách, 
ale rovněž je v nich zakotven článek 48, 
jenž umožňuje navrhnout změnu 
Smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Lucas Hartong

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. souhlasí s názorem, že by Parlament 
fungoval účinněji a byl nákladově
efektivnější, kdyby byl umístěn v jednom
místě; rozhodl se proto navrhnout změny 
Smlouvy podle článku 48 Smlouvy o EU.

2. souhlasí s názorem, že by Parlament 
fungoval nejúčinněji a byl nákladově 
nejefektivnější, kdyby nebyl umístěn vůbec 
v žádném místě, ale byl okamžitě zrušen;

Or. nl

Pozměňovací návrh 37
Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. souhlasí s názorem, že by Parlament 
fungoval účinněji a byl nákladově 
efektivnější, kdyby byl umístěn v jednom 
místě; rozhodl se proto navrhnout změny 
Smlouvy podle článku 48 Smlouvy o EU.

2. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
jsou zpochybňovány zásady polycentrismu 
evropských orgánů a zeměpisné mobility, 
jež tvoří nedílnou součást evropského 
projektu, čímž je živena diskuse o 0,04 % 
ročního rozpočtu EU; upozorňuje na to, 
že otázka sídel evropských orgánů je 
záležitostí Smlouvy, a tudíž podléhá 
jednomyslnému politickému rozhodnutí 
členských států;

Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Catherine Trautmann

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. souhlasí s názorem, že by Parlament 
fungoval účinněji a byl nákladově 
efektivnější, kdyby byl umístěn v jednom 
místě; rozhodl se proto navrhnout změny 
Smlouvy podle článku 48 Smlouvy o EU.

2. domnívá se, že způsob uspořádání 
Evropského parlamentu je součástí 
historického vývoje a výrazem přání 
polycentrismu sídel orgánů a institucí 
Evropské unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Monika Hohlmeier

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. souhlasí s názorem, že by Parlament 
fungoval účinněji a byl nákladově 
efektivnější, kdyby byl umístěn v jednom 
místě; rozhodl se proto navrhnout změny 

2. opakuje svou výzvu členským státům, 
jak je uvedena v jeho usnesení ze dne 
23. října 2012 o postoji Rady k návrhu 
souhrnného rozpočtu Evropské unie na 
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Smlouvy podle článku 48 Smlouvy o EU. rozpočtový rok 2013, aby přezkoumaly 
záležitost sídla a pracovních míst 
Parlamentu při příští revizi Smlouvy a aby 
změnily protokol č. 6;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Eider Gardiazábal Rubial

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. souhlasí s názorem, že by Parlament 
fungoval účinněji a byl nákladově 
efektivnější, kdyby byl umístěn v jednom 
místě; rozhodl se proto navrhnout změny 
Smlouvy podle článku 48 Smlouvy o EU.

2. souhlasí s názorem, že by Parlament 
fungoval účinněji a byl nákladově 
efektivnější, kdyby byl umístěn v jednom 
místě; rozhodl se proto navrhnout změny 
Smlouvy podle článku 48 Smlouvy o EU;
vzhledem k historickému významu 
nynějšího sídla ve Štrasburku, které je 
symbolem míru a usmíření v Evropě, však 
zdůrazňuje, že je třeba usilovat o nalezení 
rozumného, přiměřeného a 
proveditelného alternativního řešení.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Bod 2 – odrážka 1 (nová)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– rozhoduje se, že nebude vydávat žádná 
doporučení ohledně sídel orgánů EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Constance Le Grip
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Návrh stanoviska
Bod 2 – odrážka 2 (nová)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– vzhledem k tomu, že Soudní dvůr 
Evropské unie ve dvou rozsudcích z let 
1997 a 2012 připomněl ustanovení SFEU 
o tom, že sídlo Evropského parlamentu se 
nachází ve Štrasburku, podpořil rovněž 
protokol č. 6 vyjasněním podmínek jeho 
uplatňování a plně uznal, že Evropský 
parlament má pravomoc rozhodovat o 
vnitřní organizaci, protože může přijímat 
vhodná opatření k zajištění řádného 
fungování a provádění svých postupů, 
nicméně konstatoval, že záležitost určení 
jeho sídla není v jeho příslušnosti a uznal 
nevýhody a náklady spojené s více 
pracovními místy, ačkoli upozornil rovněž 
na to, že náprava této situace není 
v příslušnosti Parlamentu ani Soudního 
dvora, nýbrž členských států, které mohou 
v případě potřeby vykonat svou pravomoc 
určit sídla orgánů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Catherine Trautmann

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. uznává, že jelikož Parlament nemá 
pravomoc zvolit si své sídlo, byla tato 
záležitost vyřešena jednomyslným 
rozhodnutím členských států, stejně jako 
otázka sídel ostatních orgánů; 
doporučuje, aby se na jakýkoli návrh na 
změnu sídla Parlamentu vztahovaly stejné 
podmínky jednomyslnosti a aby bylo toto 
téma projednáváno společně s tématem 
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sídel orgánů a institucí, která byla určena 
na základě této dohody.

Or. fr


