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Amendamentul 1
Monika Hohlmeier

Proiect de aviz
Referirea

Proiectul de aviz Amendamentul

– având în vedere faptul că în mod repetat
¾ din majoritatea deputaților au votat în 
favoarea schimbării situației actuale în care 
Parlamentul își desfășoară activitatea în trei 
locuri, adică în Rezoluția sa din 
23 octombrie 2012 referitoare la poziția 
Consiliului privind proiectul de buget 
general al Uniunii Europene pentru 
exercițiul financiar 2013 – toate 
secțiunile*, în Rezoluția sa din 
6 februarie 2013 referitoare la orientările 
pentru procedura bugetară 2014, secțiunile 
care nu privesc Comisia* și în Decizia sa 
din 10 mai 2012 privind descărcarea de 
gestiune 2010: Bugetul general al UE, 
Parlamentul European*,

– având în vedere faptul că deputații au 
votat în favoarea schimbării situației 
actuale în care Parlamentul își desfășoară
activitatea în trei locuri, adică în Rezoluția 
sa din 23 octombrie 2012 referitoare la 
poziția Consiliului privind proiectul de 
buget general al Uniunii Europene pentru 
exercițiul financiar 2013 – toate secțiunile1, 
în Rezoluția sa din 6 februarie 2013 
referitoare la orientările pentru procedura 
bugetară 2014, secțiunile care nu privesc 
Comisia2, și în Decizia sa din 10 mai 2012 
privind descărcarea de gestiune 2010: 
Bugetul general al UE, Parlamentul 
European3,

Or. en

Justificare

Voturile în favoarea schimbării situației actuale în care Parlamentul își desfășoară 
activitatea în trei locuri nu au întrunit în mod repetat o majoritate de ¾.

Amendamentul 2
Catherine Trautmann

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât estimările Parlamentului pentru 
2014 prevăd un buget total de 
1 808 144 206 EUR, costurile legate direct 
de răspândirea activității fiind estimate la 

A. întrucât estimările Parlamentului pentru 
2014 prevăd un buget total de 
1 808 144 206 EUR; întrucât Parlamentul 
nu dispune de cifre actualizate privind 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2012)0359.
2 Texte adoptate, P7_TA(2013)0048.
3 Texte adoptate, P7_TA(2012)0155.
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180 000 000 EUR; costurile estimate pentru fiecare dintre 
punctele sale de lucru;

Or. fr

Amendamentul 3
Monika Hohlmeier

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât estimările Parlamentului pentru 
2014 prevăd un buget total de 
1 808 144 206 EUR, costurile legate direct 
de răspândirea activității fiind estimate la 
180 000 000 EUR;

A. întrucât estimările Parlamentului pentru 
2014 prevăd un buget total de 
1 808 144 206 EUR, costurile legate direct 
de răspândirea activității fiind estimate la 
152 300 000 EUR (din care 28 300 000 
EUR, reprezentând deprecierea anuală, 
sunt de natură teoretică și, astfel, nu 
constituie cheltuieli bugetare);

Or. en

Amendamentul 4
Constance Le Grip

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât estimările Parlamentului pentru 
2014 prevăd un buget total de 
1 808 144 206 EUR, costurile legate direct
de răspândirea activității fiind estimate la 
180 000 000 EUR;

A. întrucât estimările Parlamentului pentru 
2014 prevăd un buget total de 
1 808 144 206 EUR, costurile legate de 
cele 12 sesiuni (comparativ cu costurile 
care ar fi generate la Bruxelles) fiind 
estimate, conform cifrelor recunoscute de 
Secretariatul General al Parlamentului 
European în cadrul documentului 
„Răspunsuri la chestionarul pentru 
pregătirea descărcării de gestiune a PE 
pentru anul 2011”, la 51,61 milioane 
EUR, adică 0,04 % din bugetul anual al 
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Uniunii Europene și 10 eurocenți per 
cetățean anual;

Or. fr

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât estimările Parlamentului pentru 
2014 prevăd un buget total de 
1 808 144 206 EUR, costurile legate direct 
de răspândirea activității fiind estimate la
180 000 000 EUR;

A. întrucât estimările Parlamentului pentru 
2014 prevăd un buget total de 
1 808 144 206 EUR, costurile legate direct 
de răspândirea geografică a activității fiind 
estimate între 169 și 204 milioane EUR; 

Or. en

Amendamentul 6
Monika Hohlmeier

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât Protocolul nr. 6 la tratat 
stipulează că Parlamentul European are 
sediul la Strasbourg, iar comisiile sale se 
reunesc la Bruxelles și Secretariatul 
General rămâne în Luxemburg;

Or. en

Amendamentul 7
Constance Le Grip
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Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât organizarea sesiunilor 
plenare la Bruxelles și nu la Strasbourg 
ar reprezenta o economie de 1,5 milioane 
EUR, astfel cum arată documentul 
Secretariatului General al Parlamentului 
European intitulat „Răspunsuri și urmări 
ale descărcării de gestiune pentru anul 
2010” la punctul 28 din capitolul 
„Costurile utilizării orașului Strasbourg 
ca sediu al PE”;

Or. fr

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât, de la începutul actualei 
legislaturi, atât comisiile individuale, cât 
și sesiunea plenară au depus către 
administrația Parlamentului European 
mai multe cereri specifice de a furniza 
estimări cuprinzătoare, detaliate și fiabile 
ale costurilor suplimentare aferente 
fiecăruia dintre cele trei locuri de 
desfășurare a activității;

Or. en

Amendamentul 9
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Jan Mulder, Nils Torvalds, 



AM\944223RO.doc 7/25 PE516.652v02-00

RO

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

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât cifrele furnizate în raportul 
prezentat Biroului de către Secretarul 
General în septembrie 2002 sunt ultimele 
estimări totale disponibile ale costurilor;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Considerentul Ac (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ac. întrucât estimarea din 2002 a 
Secretarului General a fost confirmată de 
raportul grupului comun de lucru al 
Biroului și al Comisiei pentru bugete 
privind bugetul Parlamentului pentru 
anul 2012, prin completarea sumei 
estimate de 148 de milioane EUR cu 25 de 
milioane EUR reprezentând costurile 
anuale de amortizare aferente clădirilor 
din Strasbourg, costuri care trebuie luate 
în considerare de la momentul 
achiziționării respectivelor clădiri;

Or. en

Amendamentul 11
Constance Le Grip
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Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât timpul petrecut în 2011 pentru 
deplasarea la sesiunile plenare s-a ridicat 
la 69 562 de zile pentru funcționari și 
ceilalți agenți și la 31 316 zile pentru 
asistenții parlamentari acreditați, cu un 
cost de 16 652 490 EUR pentru 
funcționari și ceilalți agenți și de 
5 944 724 EUR pentru asistenții 
parlamentari acreditați;

B. întrucât costurile generate de 
deplasarea funcționarilor și a altor agenți 
se ridică la 16 652 490 EUR, iar cele 
generate de deplasarea asistenților 
parlamentari acreditați se ridică la 
5 944 724 EUR;

Or. fr

Amendamentul 12
Monika Hohlmeier

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât timpul petrecut în 2011 pentru 
deplasarea la sesiunile plenare s-a ridicat la
69 562 de zile pentru funcționari și ceilalți 
agenți și la 31 316 zile pentru asistenții 
parlamentari acreditați, cu un cost de 
16 652 490 EUR pentru funcționari și 
ceilalți agenți și de 5 944 724 EUR pentru 
asistenții parlamentari acreditați;

B. întrucât timpul petrecut în 2011 pentru 
deplasarea la sesiunile plenare s-a ridicat la 
69 562 de zile pentru funcționari și ceilalți 
agenți (la care s-ar adăuga, de asemenea, 
3 115 zile de misiune pentru birourile de 
informare dacă Parlamentul ar fi situat 
într-un singur loc) și la 31 316 zile pentru 
asistenții parlamentari acreditați, cu un cost 
de 16 652 490 EUR pentru funcționari și 
ceilalți agenți și de 5 944 724 EUR pentru 
asistenții parlamentari acreditați;

Or. en

Amendamentul 13
Catherine Trautmann
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Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât timpul petrecut în 2011 pentru 
deplasarea la sesiunile plenare s-a ridicat 
la 69 562 de zile pentru funcționari și 
ceilalți agenți și la 31 316 zile pentru 
asistenții parlamentari acreditați, cu un cost 
de 16 652 490 EUR pentru funcționari și 
ceilalți agenți și de 5 944 724 EUR pentru 
asistenții parlamentari acreditați;

B. întrucât timpul petrecut în 2011 pentru 
deplasarea între sediu și celelalte puncte 
de lucru s-a ridicat la 69 562 de zile pentru 
funcționari și ceilalți agenți și la 31 316 
zile pentru asistenții parlamentari 
acreditați, cu un cost de 16 652 490 EUR 
pentru funcționari și ceilalți agenți și de 
5 944 724 EUR pentru asistenții 
parlamentari acreditați;

Or. fr

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât impactul economic al 
Parlamentului European asupra orașului 
și regiunii Strasbourg este scăzut în 
comparație cu alte organisme europene 
cu personal permanent acolo, contribuind 
cu aproximativ 223 de locuri de muncă 
comparativ cu cei aproape 3 000 de 
angajați permanenți ai Consiliului 
Europei și cu alți 4 000 de angajați ai 
Eurocorps, ai Curții Europene a 
Drepturilor Omului, ai Arte și diplomați, 
ceea ce înseamnă câștiguri de 17 milioane 
de euro obținute din sediul Parlamentului 
European de la Strasbourg și de 
aproximativ 400 de milioane de euro de la 
alte organisme1 care contribuie în mod 

                                               
1 Impact économique de la présence des Institutions européennes à Strasbourg, Groupement EDR 
CityConsult Médiascopie, ianuarie 2011.
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regulat și permanent la economia locală;

Or. en

Amendamentul 15
Constance Le Grip

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât aceste cifre nu se referă la 
costurile deplasărilor pentru fiecare grup 
politic (estimate la cel puțin alte 5 
milioane EUR) sau pentru personalul 
celorlalte instituții ale UE care ia parte la 
sesiunile plenare și nici nu iau în 
considerare alte costuri legate de această 
răspândire, precum timpul de muncă 
pierdut, plățile pentru orele suplimentare 
lucrate, costurile suplimentare suportate 
de personal, precum cele pentru bone, și 
posibilele diferențe între costurile de 
deplasare pentru deputați (care s-au 
ridicat în total la 72 103 309 EUR în 
2012) din cauza diferitelor mijloace de 
transport și a diferitelor rute care trebuie 
folosite pentru a ajunge la fiecare loc de 
desfășurare a activității,

eliminat

Or. fr

Amendamentul 16
Monika Hohlmeier

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât aceste cifre nu se referă la 
costurile deplasărilor pentru fiecare grup 
politic (estimate la cel puțin alte 5 
milioane EUR) sau pentru personalul 

C. întrucât aceste cifre nu se referă la 
costurile pentru personalul celorlalte 
instituții ale UE care ia parte la sesiunile 
plenare, nici la alte costuri suplimentare 
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celorlalte instituții ale UE care ia parte la 
sesiunile plenare și nici nu iau în 
considerare alte costuri legate de această 
răspândire, precum timpul de muncă 
pierdut, plățile pentru orele suplimentare 
lucrate, costurile suplimentare suportate de 
personal, precum cele pentru bone, și 
posibilele diferențe între costurile de 
deplasare pentru deputați (care s-au 
ridicat în total la 72 103 309 EUR în 
2012) din cauza diferitelor mijloace de 
transport și a diferitelor rute care trebuie 
folosite pentru a ajunge la fiecare loc de 
desfășurare a activității,

suportate indirect de personal,

Or. en

Amendamentul 17
Catherine Trautmann

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât aceste cifre nu se referă la
costurile deplasărilor pentru fiecare grup 
politic (estimate la cel puțin alte 5 
milioane EUR) sau pentru personalul 
celorlalte instituții ale UE care ia parte la 
sesiunile plenare și nici nu iau în 
considerare alte costuri legate de această 
răspândire, precum timpul de muncă 
pierdut, plățile pentru orele suplimentare 
lucrate, costurile suplimentare suportate 
de personal, precum cele pentru bone, și 
posibilele diferențe între costurile de 
deplasare pentru deputați (care s-au 
ridicat în total la 72 103 309 EUR în 
2012) din cauza diferitelor mijloace de 
transport și a diferitelor rute care trebuie 
folosite pentru a ajunge la fiecare loc de 
desfășurare a activității,

C. întrucât aceste cifre nu includ costurile 
deplasărilor pentru fiecare grup politic,

Or. fr
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Amendamentul 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

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât răspunsul transmis Comisiei 
pentru control bugetar din cadrul 
Parlamentului European în anticiparea 
descărcării de gestiune a Parlamentului 
European pentru anul 2011 nu oferă 
estimări cu privire la potențialele 
economii, ci numai o estimare parțială a 
costurilor suplimentare aferente sediului 
de la Strasbourg; întrucât această 
estimare de 55 de milioane EUR nu 
include o mulțime de linii bugetare care 
au fost incluse în estimările anterioare și 
ulterioare, și anume costurile de 
prelucrare a datelor, costurile 
echipamentelor și ale bunurilor mobile, 
cheltuielile de deplasare ale grupurilor 
politice, precum și orice posibile economii 
legate de timpul aferent deplasărilor (în 
valoare totală de 68 de milioane EUR); 
întrucât, pentru o serie de linii bugetare, 
această estimare oferă cifre mai mici 
decât estimările anterioare și ulterioare, 
fără a furniza nicio justificare (în valoare 
totală de 25 de milioane EUR),

Or. en

Amendamentul 19
Catherine Trautmann

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât articolul 341 din TFUE și 
Protocolul nr. 6 anexat la tratate prevăd 
că sediul instituțiilor Uniunii este stabilit 
prin unanimitate de statele membre, că 
Parlamentul își are sediul la Strasbourg 
unde au loc 12 sesiuni plenare lunare, 
inclusiv sesiunea bugetară, că sesiunile 
plenare suplimentare au loc la Bruxelles, 
că comisiile Parlamentului European se 
reunesc la Bruxelles și că Secretariatul 
General al Parlamentului European, 
precum și serviciile sale rămân la 
Luxemburg,

Or. fr

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Considerentul Cb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cb. întrucât niciuna dintre aceste estimări 
nu include costurile suplimentare pe care 
răspândirea geografică a Parlamentului 
European le implică pentru celelalte 
instituții ale Uniunii Europene, în special 
pentru Comisia Europeană și Consiliu, 
pentru reprezentanțele statelor membre 
ale UE, pentru jurnaliști și reprezentanții 
societății civile,

Or. en

Amendamentul 21
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
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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

Proiect de aviz
Considerentul Cc (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cc. întrucât ¾ din deputați consideră că 
Parlamentul European ar trebui să facă 
economii structurale semnificative și că 
aceste economii se pot obține din 
reevaluarea răspândirii geografice a 
sediilor de activitate ale Parlamentului 
European, ilustrată printr-o defalcare a 
costurilor sediilor din Bruxelles, 
Luxemburg și Strasbourg, prezentată într-
un mod transparent și credibil, în 
conformitate cu standardele așteptate de 
la un organism public important,

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Considerentul Cd (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cd. întrucât motivele istorice pentru 
localizarea permanentă a organismelor 
europene la Strasbourg sunt 
binecunoscute în ceea ce privește, de 
exemplu, Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului și Consiliul Europei, iar, inițial, 
Adunarea Europeană/Parlamentul a 
utilizat din motive practice Camera 
instituției din urmă, alegerea orașului 
Bruxelles ca sediu al Comisiei Europene 
și al NATO reflectă aspirațiile UE către 
un continent din ce în ce mai unit pentru 
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prosperitate și securitate,

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Considerentul Ce (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ce. întrucât situarea într-un singur loc a 
organelor colegiuitoare ale UE nu aduce 
atingere tradiției policentrismului în UE, 
ci aduce câștiguri semnificative 
cetățenilor UE în materie de eficiență și 
transparență,

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Considerentul Cf (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cf. întrucât, în multe state membre, sediul 
parlamentului este stabilit fie prin 
Constituție, fie prin lege, și întrucât 
Parlamentul European este organ 
colegiuitor în materie de drept european 
și poate solicita modificări ale tratatelor 
europene în temeiul articolului 48 din 
Tratatul de la Lisabona,
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Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Considerentul Cg (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cg. întrucât, cu ocazia Anului european 
al cetățenilor, trebuie să se demonstreze 
că vocea lor nu este numai auzită, ci și că 
reprezentanții aleși în mod direct ai 
acestora acționează în numele lor pentru 
a pune capăt deplasărilor lunare între 
sediile de activitate ale Parlamentului 
European,

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Considerentul Ch (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ch. întrucât instituțiile europene trebuie 
să depună toate eforturile pentru a 
continua integrarea politică europeană și 
pentru a elimina distanța percepută față 
de cetățeni prin soluționarea unei 
probleme structurale majore a instituțiilor 
și prin promovarea înțelegerii europene, a 
transparenței, a responsabilității și a 
coerenței prin situarea organelor 
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decizionale ale UE într-un singur loc,

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Considerentul Ci (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ci. întrucât 6 % din bugetul UE este 
alocat în scopuri administrative și 
întrucât, în aceste vremuri de criză, 
Uniunea Europeană, cu un buget de 
funcționare relativ mic pentru 500 de 
milioane de locuitori, trebuie să ofere un 
exemplu printr-o cât mai mare 
raționalizare a propriului impact bugetar, 
fără a aduce atingere bunei funcționări a 
Parlamentului European, adăugând că 
eficiența sporită a deținerii unui singur 
sediu în apropierea organului colegiuitor 
nu poate fi ignorată,

Or. en

Amendamentul 28
Constance Le Grip

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită administrației să realizeze o 
analiză a sumelor care ar putea fi 
economisite dacă Parlamentul și-ar 
desfășura activitatea într-un singur loc;
solicită ca această analiză să includă nu 

1. solicită administrației să realizeze o 
analiză a sumelor care ar putea fi 
economisite dacă Parlamentul European 
și-ar desfășura activitatea într-un singur 
loc, și anume, la Strasbourg, unde se află 
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numai costurile structurale (costuri legate 
de clădiri, întreținere, securitate, 
asigurări, energie, impactul asupra 
mediului, deplasări, logistică, restaurante 
etc.), ci și costurile conexe;

sediul instituției;

Or. fr

Amendamentul 29
Catherine Trautmann

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită administrației să realizeze o 
analiză a sumelor care ar putea fi 
economisite dacă Parlamentul și-ar 
desfășura activitatea într-un singur loc;
solicită ca această analiză să includă nu 
numai costurile structurale (costuri legate 
de clădiri, întreținere, securitate, asigurări, 
energie, impactul asupra mediului, 
deplasări, logistică, restaurante etc.), ci și 
costurile conexe;

1. solicită administrației să realizeze o 
analiză obiectivă a costurilor generate de 
fiecare dintre punctele de lucru ale 
Parlamentului, inclusiv de sediu; această 
analiză trebuie să vizeze costurile 
structurale aferente perioadei în curs și pe 
cele aferente cadrului financiar 
multianual viitor (costuri legate de clădiri, 
întreținere și reparații, securitate, asigurări, 
energie, deplasări, logistică);

Or. fr

Amendamentul 30
Monika Hohlmeier

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită administrației să realizeze o 
analiză a sumelor care ar putea fi 
economisite dacă Parlamentul și-ar 
desfășura activitatea într-un singur loc; 
solicită ca această analiză să includă nu 
numai costurile structurale (costuri legate 
de clădiri, întreținere, securitate, asigurări, 

1. își reiterează solicitarea menționată în 
Rezoluția sa din 6 februarie 2013 
referitoare la orientările pentru procedura 
bugetară 2014 alte secțiuni ca Secretarul 
General și Biroul să le furnizeze 
deputaților cifre și informații actualizate 
privind impactul financiar și ecologic al 
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energie, impactul asupra mediului, 
deplasări, logistică, restaurante etc.), ci și 
costurile conexe;

sistemului cu sedii multiple; solicită ca 
această analiză să includă nu numai 
costurile structurale (costuri legate de 
clădiri, întreținere, securitate, asigurări, 
energie, impactul asupra mediului, 
deplasări, logistică, restaurante etc.), ci și 
costurile conexe;

Or. en

Amendamentul 31
Eider Gardiazábal Rubial

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită administrației să realizeze o 
analiză a sumelor care ar putea fi 
economisite dacă Parlamentul și-ar 
desfășura activitatea într-un singur loc; 
solicită ca această analiză să includă nu 
numai costurile structurale (costuri legate 
de clădiri, întreținere, securitate, asigurări, 
energie, impactul asupra mediului, 
deplasări, logistică, restaurante etc.), ci și
costurile conexe;

1. solicită administrației să prezinte cifre și 
informații actualizate cu privire la 
impactul financiar al sistemului cu sedii 
multiple, detaliind costurile aferente 
fiecărui loc; solicită ca această analiză să 
includă nu numai costurile structurale 
(costuri legate de clădiri, întreținere, 
securitate, asigurări, energie, impactul 
asupra mediului, deplasări, logistică, 
restaurante etc.), ci și costurile conexe;

Or. en

Amendamentul 32
Angelika Werthmann

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită administrației să realizeze o 
analiză a sumelor care ar putea fi 
economisite dacă Parlamentul și-ar 
desfășura activitatea într-un singur loc; 
solicită ca această analiză să includă nu 

1. solicită administrației să realizeze 
imediat o analiză a sumelor care ar putea fi 
economisite dacă Parlamentul și-ar 
desfășura activitatea într-un singur loc; 
solicită ca această analiză să includă nu 
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numai costurile structurale (costuri legate 
de clădiri, întreținere, securitate, asigurări, 
energie, impactul asupra mediului, 
deplasări, logistică, restaurante etc.), ci și 
costurile conexe

numai costurile structurale (costuri legate 
de clădiri, întreținere, securitate, asigurări, 
energie, impactul asupra mediului, 
deplasări, logistică, restaurante etc.), ci și 
costurile conexe;

Or. de

Amendamentul 33
Eider Gardiazábal Rubial

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. invită serviciile relevante ale 
Parlamentului să evalueze acordul dintre 
autoritățile luxemburgheze și Parlamentul 
European, în special în ceea ce privește 
dispozițiile referitoare la numărul 
membrilor personalului aflat în 
Luxemburg, ținând cont de nevoile 
Parlamentului; consideră că această 
evaluare ar trebui să includă o analiză și 
comparații privind cea mai rentabilă 
localizare a serviciilor Parlamentului, 
întrucât Parlamentul ar putea fi avantajat 
de externalizarea unei părți din aceste 
servicii de la sediul său principal;

Or. en

Amendamentul 34
Jan Mulder

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită administrației o analiză 
comparativă a economiilor care ar putea 
fi obținute din existența unui singur sediu 
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de activitate al Parlamentului European 
la Bruxelles, transferând, în același timp, 
reuniunile Consiliului European la 
Strasbourg; această analiză ar trebui să 
includă atât costurile structurale, cât și 
costurile auxiliare;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că, deși sediile instituțiilor 
europene sunt consacrate prin tratate, la 
fel este și articolul 48, care permite 
propuneri de modificare a tratatului;

Or. en

Amendamentul 36
Lucas Hartong

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este de acord cu faptul că Parlamentul ar 
fi mai eficient și mai rentabil dacă ar avea 
sediul într-un singur loc; decide, prin 
urmare, să propună modificarea tratatelor 
în temeiul articolului 48 din TUE

2. este de acord cu faptul că Parlamentul ar 
fi cel mai eficient și cel mai rentabil dacă 
nu ar avea deloc sediu și dacă ar fi imediat 
desființat;

Or. nl
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Amendamentul 37
Constance Le Grip

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este de acord cu faptul că Parlamentul 
ar fi mai eficient și mai rentabil dacă ar 
avea sediul într-un singur loc; decide, 
prin urmare, să propună modificarea 
tratatelor în temeiul articolului 48 din 
TUE.

2. deplânge repunerea în discuție a 
principiului policentrismului instituțiilor 
europene și al mobilității geografice, care 
face parte integrantă din proiectul 
european, în stimularea unei dezbateri 
care vizează 0,04 % din bugetul anual al 
Uniunii Europene; reamintește că 
chestiunea privind sediile instituțiilor 
europene ține de tratate și, prin urmare, 
este supusă voinței politice unanime a 
statelor membre.

Or. fr

Amendamentul 38
Catherine Trautmann

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este de acord cu faptul că Parlamentul 
ar fi mai eficient și mai rentabil dacă ar 
avea sediul într-un singur loc; decide, 
prin urmare, să propună modificarea 
tratatelor în temeiul articolului 48 din 
TUE.

2. consideră că modul de organizare a 
Parlamentului ține deopotrivă de un 
demers istoric și de voința de a respecta 
principiul policentrismului sediilor 
instituțiilor și agențiilor Uniunii 
Europene.

Or. fr

Amendamentul 39
Monika Hohlmeier

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. este de acord cu faptul că Parlamentul 
ar fi mai eficient și mai rentabil dacă ar 
avea sediul într-un singur loc; decide, 
prin urmare, să propună modificarea
tratatelor în temeiul articolului 48 din 
TUE.

2. își reiterează solicitarea menționată în 
Rezoluția sa din 23 octombrie 2012 
referitoare la poziția Consiliului privind 
noul proiect de buget general al Uniunii 
Europene pentru exercițiul financiar 
2013 ca statele membre să reanalizeze 
chestiunea sediului și a locurilor de 
activitate ale Parlamentului European în 
următoarea revizuire a tratatului prin 
modificarea Protocolului nr. 6.

Or. en

Amendamentul 40
Eider Gardiazábal Rubial

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este de acord cu faptul că Parlamentul ar 
fi mai eficient și mai rentabil dacă ar avea 
sediul într-un singur loc; decide, prin 
urmare, să propună modificarea tratatelor 
în temeiul articolului 48 din TUE.

2. este de acord cu faptul că Parlamentul ar 
fi mai eficient și mai rentabil dacă ar avea 
sediul într-un singur loc; decide, prin 
urmare, să propună modificarea tratatelor 
în temeiul articolului 48 din TUE; cu toate 
acestea, având în vedere importanța sa 
istorică de simbol al păcii și al 
reconcilierii în Europa, subliniază că 
trebuie să se caute o soluție alternativă 
rezonabilă, adecvată și viabilă pentru 
sediul actual de la Strasbourg.

Or. en

Amendamentul 41
Constance Le Grip

Proiect de aviz
Punctul 2 – liniuța 1 (nouă)
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Proiectul de aviz Amendamentul

- decide să nu facă nicio recomandare cu 
privire la sediile instituțiilor Uniunii 
Europene;

Or. fr

Amendamentul 42
Constance Le Grip

Proiect de aviz
Punctul 2 – liniuța 2 (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere hotărârile Curții de 
Justiție care, în două rânduri, în 1997 și 
în 2012, a amintit că TFUE stabilește 
sediul Parlamentului European la 
Strasbourg; având în vedere că CJUE a 
confirmat, de asemenea, Protocolul nr. 6, 
precizând condițiile de aplicare a 
acestuia; având în vedere că CJUE a 
recunoscut pe deplin competența de 
organizare internă a Parlamentului 
European, dat fiind că acesta poate 
adopta măsurile adecvate în vederea 
asigurării bunei sale funcționări și a 
derulării corespunzătoare a procedurilor 
sale, însă problema privind stabilirea 
sediului nu intră în această sferă de 
competență; având în vedere că CJUE a 
recunoscut dezavantajele și costurile 
legate de existența mai multor puncte de 
lucru, aceasta precizând însă că 
remedierea acestei situații nu ține nici de 
Parlament, nici de Curte, ci, după caz, de 
statele membre care au competența de a 
stabili sediul instituțiilor;

Or. fr
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Amendamentul 43
Catherine Trautmann

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. recunoaște că sediul Parlamentului a 
fost ales printr-o decizie unanimă a 
statelor membre, dat fiind că Parlamentul, 
la fel ca celelalte instituții, nu are 
competența de a-și alege singur sediul; 
recomandă ca orice propunere de 
modificare a sediului să fie examinată în 
aceleași condiții de unanimitate, 
dezbătând, în același timp, problema 
sediilor instituțiilor și agențiilor, stabilite 
în conformitate cu acest acord.

Or. fr


