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Poprawka 1
Monika Hohlmeier

Projekt opinii
Umocowanie

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając liczne głosowania, w 
których Parlament większością 3/4 głosów
opowiedział się za położeniem kresu 
rozproszeniu Parlamentu w trzech 
miejscach pracy, w szczególności w 
rezolucji z dnia 23 października 2012 r. w 
sprawie stanowiska Rady dotyczącego 
projektu budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej na rok budżetowy 2013 –
wszystkie sekcje1, w rezolucji z dnia 6 
lutego 2013 r. w sprawie wytycznych 
dotyczących budżetu na rok 2014 – sekcje 
inne niż Komisja2, a także w decyzji z dnia 
10 maja 2012 r. w sprawie udzielenie
absolutorium z wykonania budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej na rok 
budżetowy 2010, sekcja 1 – Parlament 
Europejski3,

– uwzględniając głosowania, w których 
Parlament opowiedział się za położeniem 
kresu rozproszeniu Parlamentu w trzech 
miejscach pracy, w szczególności w 
rezolucji z dnia 23 października 2012 r. w 
sprawie stanowiska Rady dotyczącego 
projektu budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej na rok budżetowy 2013 –
wszystkie sekcje1, w rezolucji z dnia 6 
lutego 2013 r. w sprawie wytycznych 
dotyczących budżetu na rok 2014 – sekcje 
inne niż Komisja2, a także w decyzji z dnia 
10 maja 2012 r. w sprawie udzielenia
absolutorium z wykonania budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej na rok 
budżetowy 2010, sekcja 1 – Parlament 
Europejski3,

Or. en

Uzasadnienie

W głosowaniach, w których Parlament opowiedział się za położeniem kresu rozproszeniu 
Parlamentu w trzech miejscach pracy, nie zawsze uzyskiwano większość ¾ głosów.

Poprawka 2
Catherine Trautmann

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że preliminarz A. mając na uwadze, że preliminarz 
                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0359.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0048.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0155.
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Parlamentu na rok 2014 przewiduje ogólny 
budżet w wysokości 1 808 144 206 EUR, z 
czego koszty bezpośrednio związane z 
rozproszeniem szacowane są na 180 000 
000 EUR;

Parlamentu na rok 2014 przewiduje ogólny 
budżet w wysokości 1 808 144 206 EUR;
mając na uwadze, że nie zawiera
aktualnych kwot powstałych kosztów dla 
każdego z jego miejsc pracy;

Or. fr

Poprawka 3
Monika Hohlmeier

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że preliminarz 
Parlamentu na rok 2014 przewiduje ogólny 
budżet w wysokości 1 808 144 206 EUR, z 
czego koszty bezpośrednio związane z 
rozproszeniem szacowane są na 
180 000 000 EUR;

A. mając na uwadze, że preliminarz 
Parlamentu na rok 2014 przewiduje ogólny 
budżet w wysokości 1 808 144 206 EUR, z 
czego koszty bezpośrednio związane z 
rozproszeniem szacowane są na 
152 300 000 EUR (z czego kwota 
28 300 000 EUR amortyzacji rocznej ma 
charakter teoretyczny i przez to nie 
stanowi kosztów budżetowych);

Or. en

Poprawka 4
Constance Le Grip

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że preliminarz 
Parlamentu na rok 2014 przewiduje ogólny 
budżet w wysokości 1 808 144 206 EUR, z 
czego koszty bezpośrednio związane z 
rozproszeniem szacowane są na 180 000 
000 EUR;

A. mając na uwadze, że preliminarz 
Parlamentu na rok 2014 przewiduje ogólny 
budżet w wysokości 1 808 144 206 EUR, z 
czego koszty związane z 12 posiedzeniami 
(w porównaniu z kosztami, jakie zostałyby 
wygenerowane w Brukseli), według 
danych potwierdzonych przez Sekretariat 
Generalny Parlamentu Europejskiego w 
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dokumencie „REPLIES TO THE 
QUESTIONNAIRE IN PREPARATION 
TO THE EP DISCHARGE FOR 2011”, 
szacowane są na 51,61 mln EUR, co 
stanowi 0,04 % rocznego budżetu Unii 
Europejskiej, a więc 10 centów na 
obywatela rocznie;

Or. fr

Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że preliminarz 
Parlamentu na rok 2014 przewiduje ogólny 
budżet w wysokości 1 808 144 206 EUR, z 
czego koszty bezpośrednio związane z 
rozproszeniem szacowane są na 
180 000 000 EUR;

A. mając na uwadze, że preliminarz 
Parlamentu na rok 2014 przewiduje ogólny 
budżet w wysokości 1 808 144 206 EUR, z 
czego koszty bezpośrednio związane z 
rozproszeniem geograficznym szacowane 
są na kwotę pomiędzy 169 000 000 EUR a 
204 000 000 EUR;

Or. en

Poprawka 6
Monika Hohlmeier

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że protokół nr 6 do 
Traktatu przewiduje, że Parlament 
Europejski ma swoją siedzibę w 
Strasburgu, podczas gdy komisje 
Parlamentu Europejskiego obradują w 
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Brukseli, a Sekretariat Generalny 
Parlamentu Europejskiego pozostaje w 
Luksemburgu;

Or. en

Poprawka 7
Constance Le Grip

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że zlokalizowanie 
posiedzeń plenarnych w Brukseli w 
miejsce Strasburga przyniosłoby 
oszczędności rzędu 1,5 mln EUR – jak to 
zostało wyszczególnione w pkt 28 „Costs 
of using Strasbourg as the seat of the EP”
dokumentu Sekretariatu Generalnego 
Parlamentu Europejskiego 
zatytułowanego: „REPLIES AND 
FOLLOW-UP TO THE DISCHARGE 
FOR 2010”;

Or. fr

Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że od początku 
obecnej kadencji, zarówno poszczególne 
komisje, jak i komisje uczestniczące w 
sesjach plenarnych wystosowały kilka 
określonych wniosków do administracji 
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Parlamentu Europejskiego o dostarczenie 
kompletnych, szczegółowych i rzetelnych 
preliminarzy dotyczących dodatkowych 
kosztów odnoszących się do każdego z 
trzech miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że kwoty podane w 
sprawozdaniu Sekretarza Generalnego 
przekazanym Prezydium z września 
2002 r. stanowią ostatni dostępny ogólny 
preliminarz kosztów;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw A c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że preliminarz 
Sekretarza Generalnego z 2002 r. został 
zatwierdzony przez sprawozdanie wspólnej 
grupy roboczej Prezydium i Komisji 
Budżetowej w sprawie budżetu 
Parlamentu na rok 2012, w którym 
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preliminarz opiewający na kwotę 148 mln 
EUR uzupełniono kwotą 25 mln EUR 
stanowiącą koszty amortyzacji rocznej 
budynków w Strasburgu, która musi być 
brana pod uwagę ze względu na zakup 
wspomnianych budynków;

Or. en

Poprawka 11
Constance Le Grip

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że czas przeznaczony 
w 2011 r. na comiesięczne podróże na 
czterodniowe sesje plenarne wyniósł 69 
562 dni dla urzędników i innych 
pracowników oraz 31 316 dla 
akredytowanych asystentów 
parlamentarnych, co stanowi koszt w 
wysokości 16 652 490 dla urzędników i 
innych pracowników oraz 5 944 724 EUR 
dla akredytowanych asystentów 
parlamentarnych;

B. mając na uwadze, że koszt związany z 
podróżami urzędników i innych 
pracowników wynosi 16 652 490 EUR 
oraz 5 944 724 EUR dla akredytowanych 
asystentów parlamentarnych;

Or. fr

Poprawka 12
Monika Hohlmeier

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że czas przeznaczony 
w 2011 r. na comiesięczne podróże na 
czterodniowe sesje plenarne wyniósł 
69 562 dni dla urzędników i innych 
pracowników oraz 31 316 dla 

B. mając na uwadze, że czas przeznaczony 
w 2011 r. na comiesięczne podróże na 
czterodniowe sesje plenarne wyniósł 
69 562 dni dla urzędników i innych 
pracowników (z czego 3 115 dni to dni 
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akredytowanych asystentów 
parlamentarnych, co stanowi koszt w 
wysokości 16 652 490 dla urzędników i 
innych pracowników oraz 5 944 724 EUR 
dla akredytowanych asystentów 
parlamentarnych;

delegacji z biur informacyjnych, które 
miałyby miejsce również wtedy, gdyby 
Parlament miał jedną siedzibę) oraz 
31 316 dla akredytowanych asystentów 
parlamentarnych, co stanowi koszt w 
wysokości 16 652 490 EUR dla 
urzędników i innych pracowników oraz 
5 944 724 EUR dla akredytowanych 
asystentów parlamentarnych;

Or. en

Poprawka 13
Catherine Trautmann

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że czas przeznaczony 
w 2011 r. na comiesięczne podróże na 
czterodniowe sesje plenarne wyniósł 69 
562 dni dla urzędników i innych 
pracowników oraz 31 316 dla 
akredytowanych asystentów 
parlamentarnych, co stanowi koszt w 
wysokości 16 652 490 dla urzędników i 
innych pracowników oraz 5 944 724 EUR 
dla akredytowanych asystentów 
parlamentarnych;

B. mając na uwadze, że czas przeznaczony 
w 2011 r. na comiesięczne podróże między 
Siedzibą i pozostałymi miejscami pracy
wyniósł 69 562 dni dla urzędników i 
innych pracowników oraz 31 316 dla 
akredytowanych asystentów 
parlamentarnych, co stanowi koszt w 
wysokości 16 652 490 dla urzędników i 
innych pracowników oraz 5 944 724 EUR 
dla akredytowanych asystentów 
parlamentarnych;

Or. fr

Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że wpływ 
gospodarczy Parlamentu Europejskiego 
na miasto i region Strasburga jest mały w 
porównaniu z innymi organami 
europejskimi zatrudniającymi tam 
pracowników na stałe, ponieważ obejmuje
223 miejsca pracy w porównaniu z 
niemalże 3000 pracownikami 
zatrudnionymi na stałe w Radzie Europy i 
4000 pracownikami powiązanymi z 
Eurokorpusem, Europejskim Trybunałem 
Praw Człowieka, Arte i dyplomatami, co 
przekłada się na zarobki rzędu około 17 
mln EUR uzyskane w siedzibie 
Europejskiego Parlamentu w Strasburgu i 
około 400 mln EUR uzyskanych w innych 
organach1, i ma regularny i stały wpływ 
na lokalną gospodarkę;

Or. en

Poprawka 15
Constance Le Grip

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że kwoty te nie 
obejmują kosztów podróży personelu grup 
politycznych (szacowany co najmniej na 
kolejnych 5 mln EUR) ani kosztów 
podróży personelu innych instytucji UE 
uczestniczących w posiedzeniach 
Parlamentu, ani nie uwzględniają innych 
kosztów związanych z rozproszeniem 
miejsc pracy, takich jak strata godzin 
pracy, płatności związane z godzinami 
nadliczbowymi, dodatkowe koszty 

skreślony

                                               
1 Skutki ekonomiczne obecności instytucji europejskich w Strasburgu, Groupement EDR CityConsult 
Médiascopie, Styczeń 2011.
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związane z personelem, np. z opieką nad 
dziećmi, oraz ewentualne różnice w 
kosztach podróży posłów (które w 2012 r. 
wyniosły ogółem 72 103 309 EUR) i są 
spowodowane tym, że posłowie muszą 
korzystać z różnych środków transportu i 
obierać różne trasy, aby udać się do 
miejsca pracy;

Or. fr

Poprawka 16
Monika Hohlmeier

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że kwoty te nie 
obejmują kosztów podróży personelu grup 
politycznych (szacowany co najmniej na 
kolejnych 5 mln EUR) ani kosztów
podróży personelu innych instytucji UE 
uczestniczących w posiedzeniach 
Parlamentu, ani nie uwzględniają innych
kosztów związanych z rozproszeniem 
miejsc pracy, takich jak strata godzin 
pracy, płatności związane z godzinami 
nadliczbowymi, dodatkowe koszty
związane z personelem, np. z opieką nad 
dziećmi, oraz ewentualne różnice w 
kosztach podróży posłów (które w 2012 r. 
wyniosły ogółem 72 103 309 EUR) i są 
spowodowane tym, że posłowie muszą 
korzystać z różnych środków transportu i 
obierać różne trasy, aby udać się do 
miejsca pracy;

C. mając na uwadze, że kwoty te nie 
obejmują kosztów podróży personelu 
innych instytucji UE uczestniczących w 
posiedzeniach Parlamentu ani 
dodatkowych kosztów ponoszonych 
pośrednio przez personel;

Or. en

Poprawka 17
Catherine Trautmann
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Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że kwoty te nie
obejmują kosztów podróży personelu grup 
politycznych (szacowany co najmniej na 
kolejnych 5 mln EUR) ani kosztów 
podróży personelu innych instytucji UE 
uczestniczących w posiedzeniach 
Parlamentu, ani nie uwzględniają innych 
kosztów związanych z rozproszeniem 
miejsc pracy, takich jak strata godzin 
pracy, płatności związane z godzinami 
nadliczbowymi, dodatkowe koszty 
związane z personelem, np. z opieką nad 
dziećmi, oraz ewentualne różnice w 
kosztach podróży posłów (które w 2012 r. 
wyniosły ogółem 72 103 309 EUR) i są 
spowodowane tym, że posłowie muszą 
korzystać z różnych środków transportu i 
obierać różne trasy, aby udać się do 
miejsca pracy;

C. mając na uwadze, że kwoty te nie
uwzględniają podróży personelu grup 
politycznych;

Or. fr

Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że odpowiedź 
udzielona Komisji Kontroli Budżetowej 
PE przy przygotowywaniu absolutorium
budżetowego Parlamentu Europejskiego 
za rok 2011 nie przekazuje danych 
dotyczących przewidywanych 
ewentualnych oszczędności, lecz jedynie 
częściowe założenia odnośnie do 
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dodatkowych kosztów związanych z 
siedzibą w Strasburgu; mając na uwadze, 
że przewidywane 55 mln EUR nie 
obejmuje wielu pozycji w budżecie, które 
były ujęte w poprzednich i następnych 
preliminarzach, mianowicie kosztów 
przetwarzania danych, sprzętu i mienia 
ruchomego, kosztów podróży grup 
politycznych, jak również wszelkich 
potencjalnych oszczędności związanych z 
czasem straconym na podróże (ogółem 68 
mln EUR); mając na uwadze, że ten 
preliminarz zawiera mniejsze wartości w 
kilku pozycjach w budżecie, niż 
poprzednie i późniejsze – bez podania 
jakiegokolwiek uzasadnienia (ogółem 25 
mln EUR);

Or. en

Poprawka 19
Catherine Trautmann

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że art. 341 TFUE i 
dołączony do Traktatów protokół nr 6 
stanowią, iż siedziba instytucji Unii 
Europejskiej ustalana jest jednomyślnie 
przez państwa członkowskie, że siedziba 
Parlamentu Europejskiego znajduje się w 
Strasburgu, gdzie odbywa się 12 
comiesięcznych sesji plenarnych, w tym 
posiedzenie budżetowe, że dodatkowe sesje 
plenarne odbywają się w Brukseli, że 
komisje Parlamentu Europejskiego mają 
siedzibę w Brukseli, oraz że Sekretariat 
Generalny Parlamentu Europejskiego i 
jego służby pozostają w Luksemburgu;

Or. fr
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Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw C b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cb. mając na uwadze, że żaden z tych 
preliminarzy nie uwzględnia dodatkowych 
kosztów związanych z rozproszeniem 
geograficznym Parlamentu Europejskiego 
w odniesieniu do innych instytucji Unii 
Europejskiej, w szczególności Komisji i 
Rady Europejskiej, przedstawicielstw 
państw członkowskich, dziennikarzy i 
przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw C c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cc. mając na uwadze, że ¾ posłów uważa, 
że Parlament Europejski powinien szukać 
znacznych oszczędności strukturalnych, a 
można je znaleźć poprzez dokonanie 
ponownej oceny rozproszenia 
geograficznego Parlamentu 
Europejskiego w różnych miejscach 
pracy, co ilustruje podział kosztów 
odnoszących się do Brukseli, 
Luksemburga i Strasburga, przedstawiony 
w sposób przejrzysty i wiarygodny –
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zgodnie ze standardami, jakich oczekuje 
się od znaczącego organu publicznego;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw C d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cd. mając na uwadze, że dobrze znane są 
powody historyczne, z jakich organy 
europejskie mają swoją stałą siedzibę w 
Strasburgu, odnośnie do, na przykład, 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
i Rady Europy, i chociaż 
Zgromadzenie/Parlament Europejski 
początkowo korzystały z sali tej drugiej 
organizacji ze względu na większą 
dogodność, wybór Brukseli na siedzibę 
Komisji Europejskiej i NATO 
odzwierciedla dążenie UE do stopniowego 
zjednoczenia kontynentu w warunkach 
dobrobytu i bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw C e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ce. mając na uwadze, że umieszczając 
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współustawodawców UE w jednym 
miejscu nie narusza tradycji 
policentryzmu w UE, ale przynosi znaczną 
poprawę efektywności i przejrzystości w 
oczach obywateli UE;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw C f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cf. mając na uwadze, że w wielu 
państwach członkowskich siedziba 
parlamentu jest określona w konstytucji 
lub prawie wtórnym, oraz mając na 
uwadze, że Parlament Europejski jest 
współustawodawcą prawa europejskiego i 
może postulować wprowadzenie zmian w 
Traktatach europejskich zgodnie z art. 48 
traktatu lizbońskiego;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw C g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cg. mając na uwadze, że podczas 
Europejskiego Roku Obywateli należy 
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pokazać, że ich głos nie tylko słychać, ale 
że ich bezpośrednio wybrani 
przedstawiciele podejmują działania w ich 
imieniu w celu zakończenia 
comiesięcznych podróży między miejscami 
pracy Parlamentu Europejskiego;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw C h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ch. mając na uwadze, że instytucje 
europejskie muszą zrobić wszystko w celu 
propagowania politycznej integracji 
Europy i zredukowania odczuwalnego 
dystansu między nimi samymi a 
obywatelami poprzez rozwiązanie 
znaczącego strukturalnego problemu 
związanego z instytucjami oraz 
promowanie zrozumienia, przejrzystości, 
odpowiedzialności i spójności w Europie 
poprzez zlokalizowanie organów 
decyzyjnych UE w jednym miejscu;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw C i (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Ci. mając na uwadze, że 6% budżetu UE 
jest przeznaczone na cele administracyjne 
oraz że Unia Europejska z relatywnie 
małym budżetem operacyjnym na 500 mln 
mieszkańców musi stanowić przykład w 
czasie kryzysu poprzez zmniejszenie – w 
największym możliwym stopniu –
własnego obciążenia dla budżetu, bez 
negatywnego wpływu na funkcjonowanie 
Parlamentu Europejskiego, gdzie nie bez 
znaczenia jest fakt, że nie można 
zignorować poprawy efektywności dzięki 
posiadaniu jednej siedziby blisko 
współustawodawcy;

Or. en

Poprawka 28
Constance Le Grip

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca się do administracji o zbadanie, 
ile można by zaoszczędzić, gdyby 
Parlament miał jedno miejsce pracy; 
domaga się, aby w celu wskazania 
najbardziej opłacalnych oszczędności, 
badanie to objęło nie tylko koszty 
strukturalne (budynki, konserwacja, 
bezpieczeństwo, ubezpieczenie, energia, 
oddziaływanie na środowisko, podróże, 
logistyka, restauracje itp.), lecz również 
koszty dodatkowe;

1. zwraca się do administracji o zbadanie, 
ile można by zaoszczędzić, gdyby 
Parlament Europejski miał jedno miejsce 
pracy w Strasburgu, siedzibie Instytucji;

Or. fr

Poprawka 29
Catherine Trautmann
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca się do administracji o zbadanie,
ile można by zaoszczędzić, gdyby 
Parlament miał jedno miejsce pracy; 
domaga się, aby w celu wskazania 
najbardziej opłacalnych oszczędności, 
badanie to objęło nie tylko koszty 
strukturalne (budynki, konserwacja, 
bezpieczeństwo, ubezpieczenie, energia, 
oddziaływanie na środowisko, podróże, 
logistyka, restauracje itp.), lecz również 
koszty dodatkowe;

1. zwraca się do administracji o
obiektywne zbadanie kosztów 
generowanych przez każde miejsce pracy, 
w tym Siedzibę; badanie to objęło by
koszty strukturalne w bieżącym okresie 
oraz koszty przyszłych wieloletnich ram 
finansowych (budynki, konserwacja i 
naprawa, bezpieczeństwo, ubezpieczenie,
energia, podróże, logistyka);

Or. fr

Poprawka 30
Monika Hohlmeier

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca się do administracji o zbadanie, 
ile można by zaoszczędzić, gdyby 
Parlament miał jedno miejsce pracy; 
domaga się, aby w celu wskazania 
najbardziej opłacalnych oszczędności, 
badanie to objęło nie tylko koszty 
strukturalne (budynki, konserwacja, 
bezpieczeństwo, ubezpieczenie, energia, 
oddziaływanie na środowisko, podróże, 
logistyka, restauracje itp.), lecz również 
koszty dodatkowe;

1. ponawia swój wniosek przedstawiony w 
swojej rezolucji z dnia 6 lutego 2013 r. w 
sprawie wytycznych dotyczących budżetu 
na rok 2014 - inne sekcje, aby Sekretarz 
Generalny i Prezydium przekazały posłom 
aktualne dane liczbowe i informacje 
dotyczące finansowych i środowiskowych 
skutków lokalizacji PE w kilku 
siedzibach; wnioskuje, aby w celu 
wykazania oszczędności w bardziej 
efektywny sposób, nie obejmowały one 
wyłącznie kosztów strukturalnych
(budynki, konserwacja, bezpieczeństwo, 
ubezpieczenie, energia, oddziaływanie na 
środowisko, podróże, logistyka, 
restauracje, itp.), lecz również koszty 
dodatkowe;
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Or. en

Poprawka 31
Eider Gardiazábal Rubial

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca się do administracji o zbadanie, 
ile można by zaoszczędzić, gdyby 
Parlament miał jedno miejsce pracy; 
domaga się, aby w celu wskazania 
najbardziej opłacalnych oszczędności, 
badanie to objęło nie tylko koszty 
strukturalne (budynki, konserwacja, 
bezpieczeństwo, ubezpieczenie, energia, 
oddziaływanie na środowisko, podróże, 
logistyka, restauracje itp.), lecz również 
koszty dodatkowe;

1. zwraca się do administracji o 
przedstawienie aktualnych danych 
liczbowych i informacji dotyczących 
skutków finansowych posiadania wielu 
siedzib, z szczegółowym określeniem 
kosztów każdego miejsca pracy; 
wnioskuje, aby w celu wykazania 
oszczędności w bardziej efektywny sposób, 
nie obejmowały one wyłącznie kosztów 
strukturalnych (budynki, konserwacja, 
bezpieczeństwo, ubezpieczenie, energia, 
oddziaływanie na środowisko, podróże, 
logistyka, restauracje, itp.), lecz również 
koszty dodatkowe;

Or. en

Poprawka 32
Angelika Werthmann

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca się do administracji o zbadanie, 
ile można by zaoszczędzić, gdyby 
Parlament miał jedno miejsce pracy; 
domaga się, aby w celu wskazania 
najbardziej opłacalnych oszczędności, 
badanie to objęło nie tylko koszty 
strukturalne (budynki, konserwacja, 
bezpieczeństwo, ubezpieczenie, energia, 
oddziaływanie na środowisko, podróże, 

1. zwraca się do administracji o 
niezwłoczne zbadanie, ile można by 
zaoszczędzić, gdyby Parlament miał jedno 
miejsce pracy; domaga się, aby w celu 
wskazania najbardziej opłacalnych 
oszczędności, badanie to objęło nie tylko 
koszty strukturalne (budynki, konserwacja, 
bezpieczeństwo, ubezpieczenie, energia, 
oddziaływanie na środowisko, podróże, 
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logistyka, restauracje itp.), lecz również 
koszty dodatkowe;

logistyka, restauracje, itp.), lecz również 
koszty dodatkowe;

Or. de

Poprawka 33
Eider Gardiazábal Rubial

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa odpowiednie służby 
Parlamentu Europejskiego do dokonania 
oceny porozumienia zawartego między 
władzami luksemburskimi a Parlamentem 
Europejskim, w szczególności 
postanowień dotyczących liczby 
pracowników zatrudnionych w siedzibie w 
Luksemburgu, z uwzględnieniem potrzeb 
Parlamentu; uważa, że ocena ta powinna 
zawierać analizę i porównania dotyczące 
lokacji przeznaczonej dla służb 
Parlamentu, przynoszącej największe 
oszczędności, ponieważ Parlament może 
odnieść korzyści z umiejscowienia 
niektórych służb poza główną siedzibą;

Or. en

Poprawka 34
Jan Mulder

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca się do administracji o 
przeprowadzenie analizy porównawczej 
oszczędności, jakie można byłoby uzyskać 
poprzez zlokalizowanie miejsca pracy 
Parlamentu wyłącznie w Brukseli, 
podczas gdy spotkania Rady Europejskiej 
zostałyby przeniesione do Strasburga;
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analiza ta powinna obejmować zarówno 
koszty strukturalne, jak i dodatkowe;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że jeśli siedziby instytucji 
europejskich są określone w Traktatach, 
to obowiązuje również art. 48, zgodnie z 
którym możliwe jest wnioskowanie o 
wprowadzenie zmian do Traktatu;

Or. en

Poprawka 36
Lucas Hartong

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zgadza się co do tego, że Parlament 
pracowałby bardziej wydajnie i 
racjonalnie, gdyby obradował w jednym
miejscu; proponuje w związku z tym, aby 
zmienić Traktat na podstawie art. 48 
TUE.

2. zgadza się co do tego, że Parlament 
pracowałby najbardziej wydajnie i 
racjonalnie, gdyby nie obradował w
żadnym miejscu, ale natychmiast 
przestałby działać.

Or. nl

Poprawka 37
Constance Le Grip
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zgadza się co do tego, że Parlament 
pracowałby bardziej wydajnie i 
racjonalnie, gdyby obradował w jednym 
miejscu; proponuje w związku z tym, aby 
zmienić Traktat na podstawie art. 48 
TUE.

2. ubolewa nad zakwestionowaniem 
zasady policentryzmu instytucji 
europejskich i mobilności geograficznej, 
która stanowi integralną część projektu 
europejskiego w celu pobudzenia debaty 
dotyczącej 0,04 % rocznego budżetu Unii 
Europejskiej; przypomina, że kwestia 
siedzib instytucji europejskich 
uregulowana jest w Traktatach, a tym 
samym podlega jednomyślnej woli 
politycznej państw członkowskich.

Or. fr

Poprawka 38
Catherine Trautmann

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zgadza się co do tego, że Parlament 
pracowałby bardziej wydajnie i 
racjonalnie, gdyby obradował w jednym 
miejscu; proponuje w związku z tym, aby 
zmienić Traktat na podstawie art. 48 
TUE. 

2. uważa, że sposób organizacji 
Parlamentu wpisuje się zarazem w proces 
historyczny, jak i w pragnienie 
policentryzmu siedzib instytucji i agencji
Unii Europejskiej.

Or. fr

Poprawka 39
Monika Hohlmeier

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. zgadza się co do tego, że Parlament 
pracowałby bardziej wydajnie i 
racjonalnie, gdyby obradował w jednym 
miejscu; proponuje w związku z tym, aby 
zmienić Traktat na podstawie art. 48 
TUE.

2. ponawia swój postulat przedstawiony w 
swojej rezolucji z dnia 23 października 
2012 r. w sprawie stanowiska Rady 
dotyczącego projektu budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013,
skierowany do państw członkowskich, o 
dokonanie rewizji kwestii siedziby 
Parlamentu i miejsc pracy w następnej 
rewizji Traktatu poprzez zmianę protokołu 
nr 6;

Or. en

Poprawka 40
Eider Gardiazábal Rubial

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zgadza się co do tego, że Parlament 
pracowałby bardziej wydajnie i 
racjonalnie, gdyby obradował w jednym 
miejscu; proponuje w związku z tym, aby 
zmienić Traktat na podstawie art. 48 TUE.

2. zgadza się co do tego, że Parlament 
pracowałby bardziej wydajnie i 
racjonalnie, gdyby obradował w jednym 
miejscu; proponuje w związku z tym, aby 
zmienić Traktat na podstawie art. 48 TUE; 
podkreśla jednak, zważając na historyczne 
znaczenie Strasburga jako symbolu
pokoju i pojednania w Europie, że należy 
dążyć do opracowania rozsądnego, 
stosownego i realnego alternatywnego 
rozwiązania co do obecnej siedziby w 
Strasburgu.

Or. en

Poprawka 41
Constance Le Grip

Projekt opinii
Ustęp 2 – tiret pierwsze (nowe)
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Projekt opinii Poprawka

- postanawia nie przedstawiać żadnych 
zaleceń dotyczących siedzib instytucji Unii 
Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 42
Constance Le Grip

Projekt opinii
Ustęp 2 – tiret drugie (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- uwzględnia wyroki TSUE, który 
dwukrotnie – w 1997 roku i 2012 roku –
przypomniał, że TFUE ustanawia siedzibę 
Parlamentu Europejskiego w Strasburgu; 
jak również poparł protokół nr 6 
określając warunki jego zastosowania; 
uznał w pełni uprawnienia wewnętrznej 
organizacji Parlamentu Europejskiego,
ponieważ może on podejmować 
odpowiednie środki w celu zapewnienia 
swojego prawidłowego funkcjonowania i 
opracowania procedur, ale kwestia 
ustalenia siedziby nie należy do tych 
kompetencji; wskazał on także niekorzyści 
i koszty płynące z wielości siedzib, ale 
również oświadczył, że rozwiązanie tego 
problemu nie leży w kompetencji 
Parlamentu ani Trybunału, lecz państw 
członkowskich, które mają kompetencję 
do ustalania siedziby instytucji;

Or. fr

Poprawka 43
Catherine Trautmann
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Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podziela zdanie, że Parlament nie
mogąc wybrać swojej siedziby, podobnie 
jak siedziby innych instytucji, stał się 
przedmiotem wspólnego porozumienia 
państw członkowskich; zaleca, żeby każda
z propozycji zmiany siedziby została 
zbadana w takich samych warunkach 
jednomyślności, oraz aby w kwestii siedzib 
instytucji i agencji, które zostały ustalone 
w wyniku tego porozumienia obradować w 
ten sam sposób.

Or. fr


