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Amendement 1
Monika Hohlmeier

Ontwerpadvies
Visum

Ontwerpadvies Amendement

– gezien het feit dat het Parlement zich
herhaaldelijk met een 
drievierdemeerderheid heeft uitgesproken 
voor een beëindiging van zijn verspreiding 
over drie werklocaties, bijvoorbeeld in zijn 
resoluties van 23 oktober 2012 over het 
standpunt van de Raad over het ontwerp 
van algemene begroting van de Europese 
Unie voor het begrotingsjaar 2013 - alle 
afdelingen* en van 6 februari 2013 over de 
richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 
2014 - overige afdelingen*, en in zijn 
Besluit van 10 mei 2012 over het verlenen 
van kwijting voor de uitvoering van de 
algemene begroting van de Europese Unie 
voor het begrotingsjaar 2010, afdeling I -
Europees Parlement*,

– gezien het feit dat het Parlement zich 
heeft uitgesproken voor een beëindiging 
van zijn verspreiding over drie 
werklocaties, bijvoorbeeld in zijn resoluties 
van 23 oktober 2012 over het standpunt 
van de Raad over het ontwerp van 
algemene begroting van de Europese Unie 
voor het begrotingsjaar 2013 - alle 
afdelingen1 en van 6 februari 2013 over de 
richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 
2014 - overige afdelingen2, en in zijn 
Besluit van 10 mei 2012 over het verlenen 
van kwijting voor de uitvoering van de 
algemene begroting van de Europese Unie 
voor het begrotingsjaar 2010, afdeling I -
Europees Parlement3,

Or. en

Motivering

Het Parlement heeft zich niet herhaaldelijk met een drievierdemeerderheid uitgesproken voor 
een beëindiging van zijn verspreiding over drie werklocaties.

Amendement 2
Catherine Trautmann

Ontwerpadvies
Overweging A

                                               
1 Aangenomen teksten P7_TA(2012)0359.
2 Aangenomen teksten P7_TA(2013)0048.
3 Aangenomen teksten P7_TA(2012)0155.
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Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat in de ramingen van het 
Parlement voor 2014 de algemene 
begroting op 1 808 144 206 EUR wordt 
geschat, en dat de kosten met betrekking 
tot de spreiding worden geraamd op 
180 000 000 EUR;

A. overwegende dat in de ramingen van het 
Parlement voor 2014 de algemene 
begroting op 1 808 144 206 EUR wordt 
geschat; overwegende dat het Parlement 
niet beschikt over actuele cijfers over de 
kosten die gemaakt worden voor elke 
werklocatie;

Or. fr

Amendement 3
Monika Hohlmeier

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat in de ramingen van het 
Parlement voor 2014 de algemene 
begroting op 1 808 144 206 EUR wordt 
geschat, en dat de kosten met betrekking 
tot de spreiding worden geraamd op 
180 000 000 EUR;

A. overwegende dat in de ramingen van het 
Parlement voor 2014 de algemene 
begroting op 1 808 144 206 EUR wordt 
geschat, en dat de kosten met betrekking 
tot de spreiding worden geraamd op 
152 300 000 EUR (waarvan 
28 300 000 EUR aan jaarlijkse 
afschrijvingen theoretisch van aard zijn 
en bijgevolg niet als begrotingsuitgave 
gelden);

Or. en

Amendement 4
Constance Le Grip

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat in de ramingen van het A. overwegende dat in de ramingen van het 
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Parlement voor 2014 de algemene 
begroting op 1 808 144 206 EUR wordt 
geschat, en dat de kosten met betrekking
tot de spreiding worden geraamd op
180 000 000 EUR;

Parlement voor 2014 de algemene 
begroting op 1 808 144 206 EUR wordt 
geschat, en dat de kosten met betrekking 
tot de 12 vergaderperioden (in 
vergelijking met de kosten die in Brussel 
zouden worden gemaakt) op basis van de 
cijfers die door het secretariaat-generaal 
van het Europees Parlement zijn 
vastgesteld in het document getiteld 
"Replies and follow-up to the discharge 
for 2010", worden geraamd op 51,61 
miljoen EUR, ofwel 0,04 % van de 
jaarlijkse begroting van de Europese Unie 
en 10 eurocent per burger per jaar;

Or. fr

Amendement 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

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat in de ramingen van het 
Parlement voor 2014 de algemene 
begroting op 1 808 144 206 EUR wordt 
geschat, en dat de kosten met betrekking 
tot de spreiding worden geraamd op
180 000 000 EUR;

A. overwegende dat in de ramingen van het 
Parlement voor 2014 de algemene 
begroting op 1 808 144 206 EUR wordt 
geschat, en dat de kosten met betrekking 
tot de geografische spreiding worden 
geraamd tussen 169 tot 204 miljoen EUR; 

Or. en

Amendement 6
Monika Hohlmeier

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat protocol 6 van het 
Verdrag voorschrijft dat het Parlement 
zijn zetel heeft in Straatsburg, terwijl de 
commissies zetelen in Brussel en het 
secretariaat-generaal in Luxemburg blijft 
gevestigd;

Or. en

Amendement 7
Constance Le Grip

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat het houden van de 
plenaire vergaderingen in Brussel in 
plaats van in Straatsburg zou neerkomen 
op een besparing van 1,5 miljoen EUR, 
zoals blijkt uit het document van het 
secretariaat-generaal van het Europees 
Parlement getiteld "Replies and follow-up 
to the discharge for 2010", onder punt 28 
inzake "Costs of using Strasbourg as the 
seat of the EP";

Or. fr

Amendement 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

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat zowel de 
individuele commissies als de plenaire 
vergadering sinds het begin van de 
huidige zittingsperiode de administratie 
van het Europees Parlement verschillende 
malen specifiek hebben verzocht om 
omvattende, gedetailleerde en 
betrouwbare ramingen voor te leggen van 
de aanvullende kosten die elk van de drie 
werklocaties met zich brengt;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat de cijfers die zijn 
voorgelegd in het verslag van september 
2002 van de secretaris-generaal aan het 
bureau de meest recente ramingen van de 
totale kosten zijn; 

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat de raming van 
de secretaris-generaal van 2002 werd 
bevestigd in het verslag van de 
gezamenlijke werkgroep van het Bureau 
en de Begrotingscommissie over de 
begroting van het Parlement voor 2012, 
waarin de raming van 148 miljoen EUR 
werd aangevuld met de jaarlijkse 
afschrijvingskosten voor de gebouwen in 
Straatsburg, die 25 miljoen EUR 
bedragen en sinds de aankoop van die 
gebouwen moeten worden meegenomen 
in de berekeningen;

Or. en

Amendement 11
Constance Le Grip

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat in 2011 ambtenaren en 
andere personeelsleden 69 562 dagen 
hebben besteed aan reizen naar de 
vierdaagse plenaire vergaderperioden en 
geaccrediteerde parlementaire 
medewerkers 31 316 dagen, met een 
kostprijs van 16 652 490 EUR voor 
ambtenaren en andere personeelsleden en 
5 944 724 EUR voor geaccrediteerde 
parlementaire medewerkers;

B. overwegende dat het reizen van 
ambtenaren en andere personeelsleden een 
kostprijs heeft van 16 652 490 EUR en 5 
944 724 EUR voor geaccrediteerde 
parlementaire medewerkers;

Or. fr

Amendement 12
Monika Hohlmeier
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Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat in 2011 ambtenaren en 
andere personeelsleden 69 562 dagen 
hebben besteed aan reizen naar de 
vierdaagse plenaire vergaderperioden en 
geaccrediteerde parlementaire 
medewerkers 31 316 dagen, met een 
kostprijs van 16 652 490 EUR voor 
ambtenaren en andere personeelsleden en 
5 944 724 EUR voor geaccrediteerde 
parlementaire medewerkers;

B. overwegende dat in 2011 ambtenaren en 
andere personeelsleden 69 562 dagen 
hebben besteed aan reizen naar de 
vierdaagse plenaire vergaderperioden 
(waarvan 3 115 dagen voor dienstreizen 
van de voorlichtingsbureaus ook zouden 
zijn besteed als het Parlement slechts op 
één plek zou zetelen) en geaccrediteerde 
parlementaire medewerkers 31 316 dagen, 
met een kostprijs van 16 652 490 EUR 
voor ambtenaren en andere 
personeelsleden en 5 944 724 EUR voor 
geaccrediteerde parlementaire 
medewerkers;

Or. en

Amendement 13
Catherine Trautmann

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat in 2011 ambtenaren en 
andere personeelsleden 69 562 dagen 
hebben besteed aan reizen naar de
vierdaagse plenaire vergaderperioden en 
geaccrediteerde parlementaire 
medewerkers 31 316 dagen, met een 
kostprijs van 16 652 490 EUR voor 
ambtenaren en andere personeelsleden en 
5 944 724 EUR voor geaccrediteerde 
parlementaire medewerkers;

B. overwegende dat in 2011 ambtenaren en 
andere personeelsleden 69 562 dagen 
hebben besteed aan reizen tussen de zetel 
en de andere werklocaties en 
geaccrediteerde parlementaire 
medewerkers 31 316 dagen, met een 
kostprijs van 16 652 490 EUR voor 
ambtenaren en andere personeelsleden en 
5 944 724 EUR voor geaccrediteerde 
parlementaire medewerkers;

Or. fr



PE516.652v02-00 10/27 AM\944223NL.doc

NL

Amendement 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

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat de economische 
effecten van het Europees Parlement op 
de stad Straatsburg en haar omgeving 
beperkt zijn in vergelijking met de 
effecten van de andere Europese organen 
die er permanent personeel hebben, 
aangezien het Parlement voor ongeveer 
233 banen zorgt, in vergelijking met de 
bijna 3000 permanente medewerkers van 
de Raad van Europa en nog eens 4000 
medewerkers van Eurocorps, het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens, Arte en diplomaten, wat neerkomt 
op een winst van ongeveer 17 miljoen 
EUR voor de zetel van het EP in 
Straatsburg, tegenover ongeveer 400 
miljoen EUR voor de overige organen1 die 
een regelmatige en permanente bijdrage 
leveren tot de plaatselijke economie;

Or. en

Amendement 15
Constance Le Grip

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de reiskosten van de Schrappen

                                               
1 Impact économique de la présence des Institutions européennes à Strasbourg, Groupement EDR CityConsult 
Médiascopie, januari 2011.



AM\944223NL.doc 11/27 PE516.652v02-00

NL

personeelsleden van de fracties (die 
worden geschat op ten minste 5 miljoen 
EUR) en van personeelsleden van andere 
EU-instellingen die de vergaderperioden 
bijwonen niet zijn opgenomen in deze 
berekeningen, die eveneens geen rekening 
houden met andere kosten die 
samenhangen met de verspreiding, zoals 
het verlies van werktijd, de betaling van 
overuren, bijkomende kosten voor 
personeelsleden (bijvoorbeeld voor 
kinderopvang) en mogelijke verschillen 
met betrekking tot de reiskosten van de 
EP-leden (die in 2012 in totaal 72 103 309 
EUR bedroegen) als gevolg van de 
verschillende vervoersmiddelen en routes 
voor iedere werklocatie;

Or. fr

Amendement 16
Monika Hohlmeier

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de reiskosten van de 
personeelsleden van de fracties (die 
worden geschat op ten minste 5 miljoen 
EUR) en van personeelsleden van andere 
EU-instellingen die de vergaderperioden 
bijwonen niet zijn opgenomen in deze 
berekeningen, die eveneens geen rekening 
houden met andere kosten die 
samenhangen met de verspreiding, zoals 
het verlies van werktijd, de betaling van 
overuren, bijkomende kosten voor 
personeelsleden (bijvoorbeeld voor 
kinderopvang) en mogelijke verschillen 
met betrekking tot de reiskosten van de 
EP-leden (die in 2012 in totaal 72 103 309 
EUR bedroegen) als gevolg van de 
verschillende vervoersmiddelen en routes 

C. overwegende dat de kosten van de 
personeelsleden van de andere EU-
instellingen die de vergaderperioden 
bijwonen niet zijn opgenomen in deze 
berekeningen, die eveneens geen rekening 
houden met bijkomende indirecte kosten 
voor personeelsleden;
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voor iedere werklocatie;

Or. en

Amendement 17
Catherine Trautmann

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de reiskosten van de 
personeelsleden van de fracties (die 
worden geschat op ten minste 5 miljoen 
EUR) en van personeelsleden van andere 
EU-instellingen die de vergaderperioden 
bijwonen niet zijn opgenomen in deze 
berekeningen, die eveneens geen rekening 
houden met andere kosten die 
samenhangen met de verspreiding, zoals 
het verlies van werktijd, de betaling van 
overuren, bijkomende kosten voor 
personeelsleden (bijvoorbeeld voor 
kinderopvang) en mogelijke verschillen 
met betrekking tot de reiskosten van de 
EP-leden (die in 2012 in totaal 72 103 309 
EUR bedroegen) als gevolg van de 
verschillende vervoersmiddelen en routes 
voor iedere werklocatie;

C. overwegende dat de reiskosten van de 
personeelsleden van de fracties niet zijn 
opgenomen in deze berekeningen;

Or. fr

Amendement 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

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat een antwoord dat 
de Commissie begrotingscontrole van het 
EP bij de voorbereiding van de kwijting 
van het EP voor 2011 heeft ontvangen 
geen ramingen bevat van de mogelijke 
besparingen, maar enkel een gedeeltelijke 
raming van de bijkomende kosten van de 
zetel in Straatsburg; overwegende dat veel 
begrotingslijnen die in eerdere en latere 
ramingen zijn opgenomen, niet in deze 
raming van 55 miljoen EUR zijn 
opgenomen, zoals de kosten van 
gegevensverwerking, uitrusting en 
roerende goederen, reiskosten van 
politieke fracties en eventuele mogelijke 
besparingen met betrekking tot de tijd die 
verloren gaat aan reizen (in het totaal 68 
miljoen EUR); overwegende dat deze 
raming voor verschillende 
begrotingslijnen lager uitvalt – in het 
totaal 25 miljoen EUR – dan eerdere en 
latere ramingen, zonder dat daarvoor een 
reden wordt gegeven;

Or. en

Amendement 19
Catherine Trautmann

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat artikel 341 van het 
VWEU en Protocol nr. 6 bij de Verdragen 
voorschrijven dat de zetel van de 
instellingen van de Europese Unie bij 
eenparigheid van stemmen door de 
lidstaten wordt vastgesteld, dat het 
Parlement zijn zetel heeft te Straatsburg, 
voor de twaalf periodes van de 
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maandelijkse voltallige zittingen met 
inbegrip van de begrotingszitting, dat de 
bijkomende voltallige zittingen worden 
gehouden te Brussel, dat de commissies 
zetelen te Brussel en dat het secretariaat-
generaal en zijn diensten in Luxemburg 
gevestigd blijven;

Or. fr

Amendement 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

Ontwerpadvies
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C ter. overwegende dat geen van deze 
ramingen de bijkomende kosten van de 
geografische verspreiding van het 
Europees Parlement voor de overige 
instellingen van de Europese Unie omvat, 
met name voor de Europese Commissie en 
de Raad, de vertegenwoordigingen van de 
EU-lidstaten, journalisten en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Overweging C quater (nieuw)



AM\944223NL.doc 15/27 PE516.652v02-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

C quater. overwegende dat drie vierde van 
de leden van mening is dat het Europees 
Parlement grote structurele besparingen 
moet doorvoeren en dat het daartoe de 
geografische verspreiding van zijn 
werklocaties zou kunnen herevalueren, 
door de kosten van Brussel, Luxemburg 
en Straatsburg in een transparant en 
geloofwaardig formaat uit te splitsen 
overeenkomstig de normen die van een 
grote overheidsinstelling verwacht mogen 
worden;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Overweging C quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C quinquies. overwegende dat de 
historische redenen voor de Europese 
organen die permanent in Straatsburg 
zijn gevestigd algemeen bekend zijn, 
bijvoorbeeld voor het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens en de Raad van 
Europa, en overwegende dat hoewel de 
Vergadering van de Raad van Europa/het 
Parlement aanvankelijk gemakshalve de 
grote vergaderzaal van die laatste 
instelling gebruikten, de keuze voor 
Brussel als zetel van de Europese 
Commissie en van de NAVO blijk geeft 
van de ambities van de EU om te werken 
aan een steeds nauwer verenigd, 
welvarend en veilig continent;
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Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Overweging C sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C sexies. overwegende dat het 
onderbrengen van de medewetgevers van 
de EU op één plek geen afbreuk doet aan 
de traditie van polycentrisme in de EU, 
maar wel aanzienlijke voordelen op het 
gebied van efficiëntie en transparantie 
oplevert voor de EU-burgers;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Overweging C septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C septies. overwegende dat de zetel van 
het parlement in veel lidstaten in de 
grondwet of in het recht is vastgesteld en 
dat het Europees Parlement 
medewetgever is naar Europees recht en 
uit hoofde van artikel 48 van het Verdrag 
van Lissabon kan verzoeken om 
wijzigingen van de Europese Verdragen;
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Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Overweging C octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C octies. overwegende dat het tijdens het 
Europees Jaar van de burger gepast is om 
te laten blijken dat de stem van de burgers 
niet alleen wordt gehoord, maar dat de 
vertegenwoordigers die zij rechtstreeks 
hebben verkozen ook in hun naam 
optreden om een einde te maken aan de 
maandelijkse verplaatsingen tussen de 
werklocaties van het EP;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Overweging C nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C nonies. overwegende dat de Europese 
instellingen alles in het werk moeten 
stellen om de Europese politieke integratie 
te bevorderen en de afstand tot de burger 
te verkleinen door een groot structureel 
probleem van de instellingen aan te 
pakken en het begrip, de transparantie, de 
verantwoordingsplicht en de samenhang 
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in Europa te bevorderen door de 
besluitvormingsorganen van de EU te 
groeperen op één plek;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Overweging C decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C decies. overwegende dat 6% van de EU-
begroting bestemd is voor administratieve 
doeleinden en dat de Europese Unie, die 
over een relatief klein werkingsbudget 
beschikt voor 500 miljoen inwoners, een 
voorbeeld moet stellen in tijden van crisis 
door haar eigen begrotingsimpact zo veel 
mogelijk te stroomlijnen zonder daarbij de 
goede werking van het Europees 
Parlement in het gedrang te brengen, en 
dat de voordelen van één enkele zetel in 
de buurt van de medewetgever op het vlak 
van efficiëntie niet genegeerd kunnen 
worden;

Or. en

Amendement 28
Constance Le Grip

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de administratie een analyse uit 
te voeren van de besparingen die kunnen 
worden gedaan indien het Parlement 
slechts één werklocatie had; vraagt dat in 
het kader hiervan niet enkel rekening 
wordt gehouden met structurele kosten 
(gebouwen, onderhoud, veiligheid, 
verzekering, energie, impact op het 
milieu, vervoer, logistiek, restaurants, 
enz.), maar eveneens met bijkomende 
kosten, om besparingen te identificeren 
als gevolg van een grotere 
doeltreffendheid;

1. verzoekt de administratie een analyse uit 
te voeren van de besparingen die kunnen 
worden gedaan indien het Europees 
Parlement slechts één werklocatie had in 
Straatsburg, de plaats waar het zijn zetel 
heeft;

Or. fr

Amendement 29
Catherine Trautmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de administratie een analyse uit 
te voeren van de besparingen die kunnen 
worden gedaan indien het Parlement
slechts één werklocatie had; vraagt dat in 
het kader hiervan niet enkel rekening 
wordt gehouden met structurele kosten
(gebouwen, onderhoud, veiligheid, 
verzekering, energie, impact op het milieu, 
vervoer, logistiek, restaurants, enz.), maar 
eveneens met bijkomende kosten, om 
besparingen te identificeren als gevolg 
van een grotere doeltreffendheid;

1. verzoekt de administratie een objectieve 
analyse uit te voeren van de kosten die
door elke werklocatie worden gemaakt, 
met inbegrip van de zetel; in deze analyse 
wordt rekening gehouden met de 
structurele kosten van de lopende periode 
en met die van het komende meerjarig 
financieel kader (gebouwen, onderhoud en 
reparatie, veiligheid, verzekering, energie, 
vervoer, logistiek);

Or. fr
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Amendement 30
Monika Hohlmeier

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de administratie een analyse 
uit te voeren van de besparingen die 
kunnen worden gedaan indien het 
Parlement slechts één werklocatie had; 
vraagt dat in het kader hiervan niet enkel 
rekening wordt gehouden met structurele 
kosten (gebouwen, onderhoud, veiligheid, 
verzekering, energie, impact op het milieu, 
vervoer, logistiek, restaurants, enz.), maar 
eveneens met bijkomende kosten, om 
besparingen te identificeren als gevolg van 
een grotere doeltreffendheid;

1. herhaalt het verzoek uit zijn resolutie 
van 6 februari 2013 over de richtsnoeren 
voor de begrotingsprocedure 2014 –
overige afdelingen dat de secretaris-
generaal en het Bureau actuele cijfers en 
informatie aan de leden verstrekken over 
de financiële en milieugevolgen van het 
stelsel van meerdere werklocaties; vraagt 
dat in het kader hiervan niet enkel rekening 
wordt gehouden met structurele kosten 
(gebouwen, onderhoud, veiligheid, 
verzekering, energie, impact op het milieu, 
vervoer, logistiek, restaurants, enz.), maar 
eveneens met bijkomende kosten, om 
besparingen te identificeren als gevolg van 
een grotere doeltreffendheid;

Or. en

Amendement 31
Eider Gardiazábal Rubial

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de administratie een analyse 
uit te voeren van de besparingen die 
kunnen worden gedaan indien het 
Parlement slechts één werklocatie had; 
vraagt dat in het kader hiervan niet enkel 
rekening wordt gehouden met structurele 
kosten (gebouwen, onderhoud, veiligheid, 
verzekering, energie, impact op het milieu, 
vervoer, logistiek, restaurants, enz.), maar 
eveneens met bijkomende kosten, om 
besparingen te identificeren als gevolg van 

1. verzoekt de administratie actuele cijfers 
en informatie te verstrekken over de 
financiële gevolgen van het stelsel van 
meerdere werklocaties en om daarbij de 
kosten van elke werklocatie te vermelden; 
vraagt dat in het kader hiervan niet enkel 
rekening wordt gehouden met structurele 
kosten (gebouwen, onderhoud, veiligheid, 
verzekering, energie, impact op het milieu, 
vervoer, logistiek, restaurants, enz.), maar 
eveneens met bijkomende kosten, om 



AM\944223NL.doc 21/27 PE516.652v02-00

NL

een grotere doeltreffendheid; besparingen te identificeren als gevolg van 
een grotere doeltreffendheid;

Or. en

Amendement 32
Angelika Werthmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de administratie een analyse uit 
te voeren van de besparingen die kunnen 
worden gedaan indien het Parlement 
slechts één werklocatie had; vraagt dat in 
het kader hiervan niet enkel rekening wordt 
gehouden met structurele kosten 
(gebouwen, onderhoud, veiligheid, 
verzekering, energie, impact op het milieu, 
vervoer, logistiek, restaurants, enz.), maar 
eveneens met bijkomende kosten, om 
besparingen te identificeren als gevolg van 
een grotere doeltreffendheid;

1. verzoekt de administratie onverwijld een 
analyse uit te voeren van de besparingen 
die kunnen worden gedaan indien het 
Parlement slechts één werklocatie had; 
vraagt dat in het kader hiervan niet enkel 
rekening wordt gehouden met structurele 
kosten (gebouwen, onderhoud, veiligheid, 
verzekering, energie, impact op het milieu, 
vervoer, logistiek, restaurants, enz.), maar 
eveneens met bijkomende kosten, om 
besparingen te identificeren als gevolg van 
een grotere doeltreffendheid;

Or. de

Amendement 33
Eider Gardiazábal Rubial

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de desbetreffende diensten 
van het Europees Parlement om een 
beoordeling te maken van de 
overeenkomst tussen de Luxemburgse 
staat en het Europees Parlement, met 
name inzake de bepalingen ten aanzien 
van het vereiste aantal in Luxemburg 
gevestigde personeelsleden, daarbij 
rekening houdend met de behoeften van 
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het Parlement; is van mening dat deze 
beoordeling een analyse en vergelijkingen 
van de meest kostenefficiënte locatie voor 
de diensten van het Parlement dient in te 
houden, aangezien het voor het Parlement 
nuttig kan zijn om een aantal van deze 
diensten uit te besteden vanuit zijn 
belangrijkste locatie;

Or. en

Amendement 34
Jan Mulder

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de administratie om een 
vergelijkende analyse van de besparingen 
die zouden kunnen worden gerealiseerd 
door de werklocatie van het Parlement te 
beperken tot Brussel en de vergaderingen 
van de Europese Raad naar Straatsburg 
te verhuizen; deze analyse dient zowel de 
structurele als de bijkomende kosten te 
bevatten;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat hoewel de zetels 
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van de Europese instellingen zijn 
vastgelegd in de Verdragen, in artikel 48 
van het Verdrag ook is voorzien in de 
mogelijkheid om een voorstel voor een 
verdragswijziging in te dienen;

Or. en

Amendement 36
Lucas Hartong

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. Sluit zich aan bij het beginsel dat het 
Parlement doeltreffender en 
kosteneffectiever zou zijn indien het 
slechts op één plaats gevestigd zou zijn; 
besluit daarom verdragsherzieningen voor 
te stellen op grond van artikel 48 van het 
VEU;

2. Sluit zich aan bij het beginsel dat het 
Parlement het meest doeltreffend en 
kosteneffectief zou zijn indien het op geen 
enkele plaats gevestigd zou zijn, maar per 
direct opgeheven zou worden;

Or. nl

Amendement 37
Constance Le Grip

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. sluit zich aan bij het beginsel dat het
Parlement doeltreffender en 
kosteneffectiever zou zijn indien het 
slechts op één plaats gevestigd zou zijn; 
besluit daarom verdragsherzieningen voor 
te stellen op grond van artikel 48 van het 
VEU.

2. betreurt het dat het beginsel van de 
gedecentraliseerde organisatiestructuur 
van de Europese instellingen en de 
geografische mobiliteit, dat een integraal 
onderdeel uitmaakt van het Europese 
project, wederom in twijfel worden 
getrokken om een discussie te voeden die 
gaat over 0,04% van de jaarlijkse 
begroting van de Europese Unie; 
herinnert eraan dat het vraagstuk van de 
zetels van de Europese instellingen onder 
de Verdragen valt en derhalve afhangt 
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van de unanieme politieke wil van de 
lidstaten.

Or. fr

Amendement 38
Catherine Trautmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. sluit zich aan bij het beginsel dat het 
Parlement doeltreffender en
kosteneffectiever zou zijn indien het 
slechts op één plaats gevestigd zou zijn; 
besluit daarom verdragsherzieningen voor 
te stellen op grond van artikel 48 van het 
VEU.

2. is van mening dat de organisatiewijze 
van het Parlement in de lijn ligt van een 
historische aanpak en uiting geeft aan de 
wens om de zetels van de instellingen en 
agentschappen van de Europese Unie in 
verschillende centra te vestigen.

Or. fr

Amendement 39
Monika Hohlmeier

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. sluit zich aan bij het beginsel dat het 
Parlement doeltreffender en 
kosteneffectiever zou zijn indien het 
slechts op één plaats gevestigd zou zijn;
besluit daarom verdragsherzieningen voor 
te stellen op grond van artikel 48 van het 
VEU.

2. herhaalt de oproep uit zijn resolutie van 
23 oktober 2012 over het standpunt van de 
Raad over het ontwerp van algemene 
begroting van de Europese Unie voor het 
begrotingsjaar 2013 aan het adres van de 
lidstaten om de kwestie van de zetel en de 
vergaderplaatsen van het Parlement bij de 
volgende herziening van het Verdrag te 
herzien door een wijziging van Protocol 
nr. 6;

Or. en
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Amendement 40
Eider Gardiazábal Rubial

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. sluit zich aan bij het beginsel dat het 
Parlement doeltreffender en 
kosteneffectiever zou zijn indien het 
slechts op één plaats gevestigd zou zijn; 
besluit daarom verdragsherzieningen voor 
te stellen op grond van artikel 48 van het 
VEU.

2. sluit zich aan bij het beginsel dat het 
Parlement doeltreffender en 
kosteneffectiever zou zijn indien het 
slechts op één plaats gevestigd zou zijn; 
besluit daarom verdragsherzieningen voor 
te stellen op grond van artikel 48 van het 
VEU; benadrukt evenwel dat er een 
redelijke, passende en haalbare 
alternatieve oplossing moet worden 
gezocht voor de huidige zetel in 
Straatsburg, gezien het historische belang 
van die zetel als symbool van vrede en 
verzoening in Europa.

Or. en

Amendement 41
Constance Le Grip

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – streepje 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- besluit geen aanbevelingen te 
formuleren betreffende de zetels van de 
EU-instellingen;

Or. fr

Amendement 42
Constance Le Grip

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – streepje 2 (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

- gezien de arresten van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie, dat er 
tweemaal, in 1997 en 2012, op gewezen 
heeft dat de zetel van het Europees 
Parlement krachtens het VWEU in 
Straatsburg is gevestigd; overwegende dat 
het Hof van Justitie ook Protocol nr. 6 
heeft bekrachtigd door de 
toepassingsvoorwaarden ervan te 
verduidelijken; overwegende dat het Hof 
ten volle de interne 
organisatiebevoegdheid van het 
Parlement heeft erkend daar het 
gerechtigd is passende maatregelen te
nemen om zijn goede werking en het 
goede verloop van zijn procedures te 
verzekeren, maar dat de vaststelling van 
de zetel niet onder die bevoegdheid valt; 
overwegende dat het Hof van Justitie 
voorts verklaarde dat het in stand houden 
van verschillende werklocaties nadelen en 
kosten met zich brengt, maar dat het noch 
aan het Parlement, noch aan het Hof 
maar, indien nodig, aan de lidstaten staat 
dit te verbeteren, gebruikmakend van hun 
bevoegdheid om de zetel van de 
instellingen vast te stellen;

Or. fr

Amendement 43
Catherine Trautmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. erkent dat aangezien het Parlement 
niet bevoegd is om zelf zijn zetel te kiezen, 
de lidstaten unaniem over zijn zetel 
moeten beslissen, evenals over de zetels 
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van de overige instellingen; beveelt aan 
dat elk voorstel tot wijziging met 
betrekking tot de zetel volgens dezelfde 
unanimiteitseisen bestudeerd worden en 
dat de zetels van de instellingen en 
agentschappen die overeenkomstig deze 
overeenkomst zijn vastgesteld op dezelfde 
wijze worden behandeld.

Or. fr


