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Pozmeňujúci návrh 1
Monika Hohlmeier

Návrh stanoviska
Citácia

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na to, že Parlament 
opakovane trojštvrtinovou väčšinou
hlasov hlasoval v prospech ukončenia 
svojej roztrieštenosti na tri pracoviská, 
napr. v uznesení z 23. októbra 2012 
o pozícii Rady k návrhu všeobecného 
rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 
2013 – všetky oddiely*, v uznesení 
zo 6. februára 2013 o usmerneniach 
pre rozpočtový postup na rok 2014 – iné 
oddiely ako oddiel Komisia* 
a v rozhodnutí z 10. mája 2012 
o absolutóriu za plnenie všeobecného 
rozpočtu Európskej únie za rozpočtový 
rok 210, oddiel 1 – Európsky parlament*, 

– so zreteľom na to, že Parlament hlasoval 
v prospech ukončenia svojej roztrieštenosti 
na tri pracoviská, napr. v uznesení 
z 23. októbra 2012 o pozícii Rady k návrhu 
všeobecného rozpočtu Európskej únie na
rozpočtový rok 2013 – všetky oddiely1, 
v uznesení zo 6. februára 2013 
o usmerneniach pre rozpočtový postup na
rok 2014 – iné oddiely ako oddiel Komisia2

a v rozhodnutí z 10. mája 2012 
o absolutóriu za plnenie všeobecného 
rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok
210, oddiel 1 – Európsky parlament3, 

Or. en

Odôvodnenie

Pri hlasovaní o ukončení roztrieštenosti Parlamentu na tri pracoviská sa opakovane 
nedosiahla trojštvrtinová väčšina.

Pozmeňujúci návrh 2
Catherine Trautmann

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže v odhadoch Parlamentu 
na rok 2014 sa uvádza celkový rozpočet 
1 808 144 206 EUR, z čoho priame 
náklady na roztrieštenie sa odhadujú 

A. keďže v odhadoch Parlamentu na rok
2014 sa uvádza celkový rozpočet 
1 808 144 206 EUR; keďže Parlament 
nemá k dispozícii aktualizované údaje 

                                               
1 Prijaté texty P7_TA(2012)0359.
2 Prijaté texty P7_TA(2013)0048.
3 Prijaté texty P7_TA(2012)0155.
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na 180 000 000 EUR; o nákladoch na každé z jeho pracovísk;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 3
Monika Hohlmeier

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže v odhadoch Parlamentu 
na rok 2014 sa uvádza celkový rozpočet 
1 808 144 206 EUR, z čoho priame 
náklady na roztrieštenie sa odhadujú 
na 180 000 000 EUR;

A. keďže v odhadoch Parlamentu na rok
2014 sa uvádza celkový rozpočet 
1 808 144 206 EUR, z čoho priame 
náklady na roztrieštenie sa odhadujú na 
152 300 000 EUR (z čoho 28 300 000 
EUR tvorí ročná amortizácia teoretickej 
povahy, ktorá preto nie je rozpočtovým 
výdavkom);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže v odhadoch Parlamentu 
na rok 2014 sa uvádza celkový rozpočet 
1 808 144 206 EUR, z čoho priame
náklady na roztrieštenie sa odhadujú 
na 180 000 000 EUR;

A. keďže v odhadoch Parlamentu na rok
2014 sa uvádza celkový rozpočet 
1 808 144 206 EUR, z čoho náklady na 12 
zasadnutí (v porovnaní s nákladmi, ktoré 
by vznikli v Bruseli), sa podľa údajov 
uznaných generálnym sekretariátom 
Európskeho parlamentu v dokumente 
s názvom Odpovede na dotazník v rámci 
prípravy absolutória EP za rok 2011 
odhadujú na 51,61 milióna EUR, teda 
0,04 % ročného rozpočtu Európskej únie 
a 10 eurocentov na občana za rok;
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Or. fr

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže v odhadoch Parlamentu 
na rok 2014 sa uvádza celkový rozpočet 
1 808 144 206 EUR, z čoho priame 
náklady na roztrieštenie sa odhadujú 
na 180 000 000 EUR;

A. keďže v odhadoch Parlamentu na rok
2014 sa uvádza celkový rozpočet 
1 808 144 206 EUR, z čoho priame 
náklady na geografické roztrieštenie sa 
odhadujú na 169 – 204 miliónov EUR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Monika Hohlmeier

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže v protokole č. 6 pripojenom
k zmluvám sa uvádza, že sídlo Parlamentu 
je v Štrasburgu, pričom jeho výbory 
zasadajú v Bruseli a jeho generálny 
sekretariát zostáva v Luxemburgu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Aa (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže zavedenie plenárnych 
zasadnutí v Bruseli namiesto Štrasburgu 
by ušetrilo 1,5 milióna EUR, ako sa to 
zdôrazňuje v dokumente generálneho 
sekretariátu Európskeho parlamentu 
s názvom Odpovede a ďalší postup 
v súvislosti absolutóriom za rok 2010 
v bode 28 nazvanom Náklady na 
používanie Štrasburgu ako miesta sídla 
EP;

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže od začiatku súčasného 
volebného obdobia jednotlivé výbory aj 
plénum niekoľkokrát výslovne požiadali 
administratívu Európskeho parlamentu 
o poskytnutie komplexných, podrobných 
a spoľahlivých odhadov dodatočných 
nákladov spojených s každým z troch 
pracovísk;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Jan Mulder, Nils Torvalds, 
George Lyon, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna Maria Corazza Bildt, 
Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof 
Lisek, Ulrike Lunacek
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Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ab (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže údaje uvedené v správe 
generálneho tajomníka adresovanej 
Predsedníctvu zo septembra 2002 sú 
posledné dostupné odhady celkových 
nákladov; 

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ac (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže odhad generálneho tajomníka 
z roku 2002 bol potvrdený správou 
spoločnej pracovnej skupiny 
Predsedníctva a Výboru pre rozpočet 
k rozpočtu Parlamentu na rok 2012, ak sa 
odhad vo výške 148 miliónov EUR doplní 
o 25 miliónov EUR ročných 
amortizačných nákladov na budovy 
v Štrasburgu, ktoré je nutné zohľadňovať 
od nákupu týchto budov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže čas vynaložený v roku 2011 
na mesačné cesty na štvordňové 
zasadnutia zodpovedal 69 562 dňom 
v prípade úradníkov a ostatných 
zamestnancov a 31 316 dní v prípade 
akreditovaných asistentov poslancov, 
pričom náklady predstavovali 
16 652 490 EUR v prípade a ostatných 
zamestnancov a 5 944 724 EUR v prípade 
akreditovaných asistentov poslancov;

B. keďže náklady vyvolané cestami 
úradníkov a ostatných zamestnancov 
predstavujú 16 652 490 EUR 
a 5 944 724 EUR v prípade akreditovaných 
asistentov poslancov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 12
Monika Hohlmeier

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže čas vynaložený v roku 2011 
na mesačné cesty na štvordňové zasadnutia 
zodpovedal 69 562 dňom v prípade 
úradníkov a ostatných zamestnancov 
a 31 316 dní v prípade akreditovaných 
asistentov poslancov, pričom náklady 
predstavovali 16 652 490 EUR v prípade 
úradníkov a ostatných zamestnancov 
a 5 944 724 EUR v prípade akreditovaných 
asistentov poslancov;

B. keďže čas vynaložený v roku 2011 na
mesačné cesty na štvordňové zasadnutia 
zodpovedal 69 562 dňom v prípade 
úradníkov a ostatných zamestnancov
(z čoho 3 115 dní služobných ciest 
z informačných kancelárií by sa 
vynaložilo aj v prípade, ak by sa 
Parlament nachádzal na jedinom mieste)
a 31 316 dňom v prípade akreditovaných 
asistentov poslancov, pričom náklady 
predstavovali 16 652 490 EUR v prípade 
úradníkov a ostatných zamestnancov 
a 5 944 724 EUR v prípade akreditovaných 
asistentov poslancov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Catherine Trautmann
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Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže čas vynaložený v roku 2011 
na mesačné cesty na štvordňové 
zasadnutia zodpovedal 69 562 dňom 
v prípade úradníkov a ostatných 
zamestnancov a 31 316 dní v prípade 
akreditovaných asistentov poslancov, 
pričom náklady predstavovali 
16 652 490 EUR v prípade úradníkov
a ostatných zamestnancov 
a 5 944 724 EUR v prípade akreditovaných 
asistentov poslancov;

B. keďže čas vynaložený v roku 2011 na
mesačné cesty medzi sídlom a ostatnými 
pracoviskami Parlamentu zodpovedal 
69 562 dňom v prípade úradníkov 
a ostatných zamestnancov a 31 316 dňom
v prípade akreditovaných asistentov 
poslancov, pričom náklady predstavovali 
16 652 490 EUR v prípade úradníkov
a ostatných zamestnancov 
a 5 944 724 EUR v prípade akreditovaných 
asistentov poslancov;

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ba (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže hospodársky vplyv Európskeho 
parlamentu na mesto a región Štrasburgu 
je v porovnaní s inými európskymi 
subjektmi, ktoré tam majú stálych 
pracovníkov, nízky, pričom prispieva len 
asi 223 pracovnými miestami v porovnaní 
s takmer 3 000 stálymi zamestnancami 
Rady Európy a ďalšími 4 000 
zamestnancami spojenými s vojenským 
zborom Eurocorps, Európskym súdom pre 
ľudské práva, televíziou ARTE 
a diplomatmi, čo sa prejavuje prínosom 
sídla Európskeho parlamentu 
v Štrasburgu na úrovni zhruba 17 
miliónov EUR a zhruba 400 miliónov 
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EUR z ostatných subjektov1, ktoré 
pravidelne a trvalo prispievajú 
k miestnemu hospodárstvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže tieto čísla neukazujú cestovné 
náklady zamestnancov politických skupín 
(podľa odhadov to bude prinajmenšom 
ďalších 5 mil. EUR) alebo zamestnancov 
iných inštitúcií EÚ zúčastňujúcich sa 
na zasadnutiach, ani nezohľadňujú iné 
náklady spojené s roztrieštením, ako je 
strata pracovného času, súvisiace platby 
za nadčasy, dodatočne náklady vzniknuté 
zamestnancom, napr. náklady 
na opatrovanie detí, a prípadné rozdiely 
v nákladoch na cesty poslancov EP (ktoré 
celkovo v roku 2012 dosiahli 72 103 
309 EUR) vyplývajúce z využitia 
rozdielnych dopravných prostriedkov 
a trás, ktoré si musia zvoliť, aby sa dostali 
na jednotlivé pracoviská;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 16
Monika Hohlmeier

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

                                               
1 Hospodársky vplyv prítomnosti európskych inštitúcií v Štrasburgu, zoskupenie EDR CityConsult 
Médiascopie, január 2011.
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže tieto čísla neukazujú cestovné
náklady zamestnancov politických skupín 
(podľa odhadov to bude prinajmenšom 
ďalších 5 mil. EUR) alebo zamestnancov 
iných inštitúcií EÚ zúčastňujúcich sa 
na zasadnutiach, ani nezohľadňujú iné 
náklady spojené s roztrieštením, ako je 
strata pracovného času, súvisiace platby 
za nadčasy, dodatočne náklady vzniknuté 
zamestnancom, napr. náklady 
na opatrovanie detí, a prípadné rozdiely 
v nákladoch na cesty poslancov EP (ktoré 
celkovo v roku 2012 dosiahli 72 103 
309 EUR) vyplývajúce z využitia 
rozdielnych dopravných prostriedkov 
a trás, ktoré si musia zvoliť, aby sa dostali 
na jednotlivé pracoviská;

C. keďže tieto čísla neukazujú náklady 
zamestnancov iných inštitúcií EÚ 
zúčastňujúcich sa na zasadnutiach, ani 
nezohľadňujú dodatočne náklady 
vzniknuté zamestnancom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Catherine Trautmann

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže tieto čísla neukazujú cestovné 
náklady zamestnancov politických skupín 
(podľa odhadov to bude prinajmenšom 
ďalších 5 mil. EUR) alebo zamestnancov 
iných inštitúcií EÚ zúčastňujúcich sa 
na zasadnutiach, ani nezohľadňujú iné 
náklady spojené s roztrieštením, ako je 
strata pracovného času, súvisiace platby 
za nadčasy, dodatočne náklady vzniknuté 
zamestnancom, napr. náklady 
na opatrovanie detí, a prípadné rozdiely 
v nákladoch na cesty poslancov EP (ktoré 
celkovo v roku 2012 dosiahli 72 103 
309 EUR) vyplývajúce z využitia 
rozdielnych dopravných prostriedkov 

C. keďže tieto čísla nezahŕňajú presun 
zamestnancov politických skupín;
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a trás, ktoré si musia zvoliť, aby sa dostali 
na jednotlivé pracoviská;

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže odpoveď, ktorú Výbor EP pre 
kontrolu rozpočtu dostal pri príprave 
absolutória EP za rok 2011, neobsahuje 
odhady potenciálnych úspor, ale len 
čiastkový odhad dodatočných nákladov 
štrasburského sídla; keďže tento odhad vo 
výške 55 miliónov EUR nezahŕňa mnohé 
rozpočtové položky, ktoré obsahovali 
predchádzajúce a nasledujúce odhady, 
konkrétne náklady na spracúvanie 
údajov, vybavenie a hnuteľný majetok, 
cestovné výdavky politických skupín 
a akékoľvek potenciálne úspory spojené 
s časom strateným cestovaním (v celkovej 
výške 68 miliónov EUR); keďže tento 
odhad obsahuje v niektorých 
rozpočtových položkách nižšie čísla než 
predchádzajúce aj nasledujúce odhady 
bez akéhokoľvek odôvodnenia (v celkovej 
výške 25 miliónov EUR);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Catherine Trautmann

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ca (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže podľa článku 341 ZFEÚ 
a protokolu č. 6 pripojeného k zmluvám 
určujú sídlo orgánov Únie jednohlasne 
členské štáty, Európsky parlament má 
svoje sídlo v Štrasburgu, kde sa koná 12 
mesačných plenárnych zasadnutí vrátane 
zasadnutia o rozpočte, dodatočné 
plenárne zasadnutia sa konajú v Bruseli,
výbory Európskeho parlamentu zasadajú 
v Bruseli a generálny sekretariát 
Európskeho parlamentu a jeho oddelenia 
zostávajú v Luxemburgu;

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Cb (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže žiaden z týchto odhadov 
nezahŕňa dodatočné náklady spôsobované 
geografickou roztrieštenosťou 
Európskeho parlamentu ostatným 
inštitúciám Európskej únie, najmä 
Európskej komisii a Rade, zastúpeniam 
členských štátov EÚ, novinárom
a predstaviteľom občianskej spoločnosti;

Or. en

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



PE516.652v02-00 14/25 AM\944223SK.doc

SK

de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Cc (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže ¾ poslancov sa domnievajú, že 
by EP mal hľadať významné štrukturálne 
úspory a že by ich bolo možné nájsť 
v prehodnotení geografického rozdelenia 
pracovísk EP, ilustrovanom rozdelením 
nákladov na bruselské, luxemburské 
a štrasburské sídlo v transparentnom 
a dôveryhodnom formáte zodpovedajúcom 
normám, ktoré sa od významného 
verejného orgánu očakávajú;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Cd (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cd. keďže historické dôvody pre európske 
subjekty s trvalým sídlom v Štrasburgu sú 
dobre známe vo vzťahu napr. 
k Európskemu súdu pre ľudské práva 
a Rade Európy, a zatiaľ čo Európske 
zhromaždenie/parlament spočiatku 
z praktických dôvodov využíval zasadaciu 
sálu Rady Európy, výber Bruselu ako 
sídla Európskej komisie a NATO odráža 
úsilie EÚ o postupné zjednotenie 
kontinentu v prosperite a bezpečnosti;

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ce (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ce. keďže umiestnenie 
spoluzákonodarcov EÚ na jedno miesto 
neoslabuje tradíciu polycentrizmu v EÚ, 
občanom EÚ však prinesie výrazné 
zvýšenie efektívnosti a transparentnosti;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Cf (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cf. keďže v mnohých členských štátoch je 
sídlo parlamentu určené buď v ústave 
alebo zákonom a keďže Európsky 
parlament je spoluzákonodarca 
európskeho práva a môže vyzývať na 
zmenu európskych zmlúv podľa článku 
48 Lisabonskej zmluvy;

Or. en

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



PE516.652v02-00 16/25 AM\944223SK.doc

SK

Lunacek

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Cg (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cg. keďže počas Európskeho roka 
občanov je vhodné ukázať, že sa nielen 
načúva ich hlasu, ale aj to, že ich priamo 
zvolení zástupcovia podnikajú v ich mene 
kroky na skoncovanie s každomesačným 
cestovaním medzi pracoviskami EP;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ch (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ch. keďže európske inštitúcie musia 
urobiť všetko pre to, aby prehĺbili 
európsku politickú integráciu a preklenuli 
vnímanú vzdialenosť od občanov riešením 
významnej štrukturálnej problematiky 
inštitúcií a presadzovaním európskeho 
porozumenia, transparentnosti, 
zodpovednosti a súdržnosti tým, že 
rozhodovacie orgány EÚ budú na jednom 
mieste;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ci (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ci. keďže 6 % rozpočtu EÚ je určených 
na administratívne účely a Európska únia 
s pomerne malým prevádzkovým 
rozpočtom na 500 miliónov obyvateľov 
musí v tomto čase krízy ísť príkladom a čo 
najviac vyjasniť svoj rozpočtový vplyv bez 
toho, aby to malo vplyv na riadne 
fungovanie Európskeho parlamentu, 
pričom prínosy jediného sídla v blízkosti 
spoluzákonodarcu z hľadiska efektívnosti 
nemožno ignorovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. žiada správu, aby uskutočnila analýzu 
úspor, ktoré by sa mohli dosiahnuť, ak by 
mal Parlament iba jedno pracovisko; 
požaduje, aby v záujme určenia úspor 
prinášajúcich väčšiu efektívnosť táto 
analýza zahrňovala nielen štrukturálne 
náklady (budovy, údržba, bezpečnosť, 
poistenie, energie, vplyv na životné 
prostredie, cesty, logistika, reštaurácie 
atď.), ale aj vedľajšie náklady;

1. žiada administratívu, aby uskutočnila 
analýzu úspor, ktoré by sa mohli 
dosiahnuť, ak by mal Európsky parlament
iba jedno pracovisko, a to v Štrasburgu, 
sídle tejto inštitúcie; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 29
Catherine Trautmann
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Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. žiada správu, aby uskutočnila analýzu 
úspor, ktoré by sa mohli dosiahnuť, ak by 
mal Parlament iba jedno pracovisko; 
požaduje, aby v záujme určenia úspor 
prinášajúcich väčšiu efektívnosť táto 
analýza zahrňovala nielen štrukturálne 
náklady (budovy, údržba, bezpečnosť, 
poistenie, energie, vplyv na životné 
prostredie, cesty, logistika, reštaurácie 
atď.), ale aj vedľajšie náklady;

1. žiada administratívu, aby uskutočnila 
analýzu účelu nákladov vyvolaných 
každým pracoviskom, a to vrátane sídla; 
táto analýza by sa mala týkať 
štrukturálnych nákladov prebiehajúceho 
obdobia a budúceho viacročného 
finančného rámca (budovy, údržba
a opravy, bezpečnosť, poistenie, energie, 
cesty, logistika);

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 30
Monika Hohlmeier

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. žiada správu, aby uskutočnila analýzu 
úspor, ktoré by sa mohli dosiahnuť, ak by 
mal Parlament iba jedno pracovisko;
požaduje, aby v záujme určenia úspor 
prinášajúcich väčšiu efektívnosť táto 
analýza zahrňovala nielen štrukturálne 
náklady (budovy, údržba, bezpečnosť, 
poistenie, energie, vplyv na životné 
prostredie, cesty, logistika, reštaurácie 
atď.), ale aj vedľajšie náklady;

1. opakuje svoju žiadosť uvedenú 
v uznesení zo 6. februára 2013 
o usmerneniach pre rozpočtový postup na 
rok 2014 (iné oddiely ako oddiel Komisia), 
aby generálny tajomník a Predsedníctvo 
poskytli poslancom aktualizované údaje 
a informácie o finančnom 
a environmentálnom dosahu dohody 
vzťahujúcej sa na zachovanie viacerých 
sídiel; požaduje, aby v záujme určenia 
úspor prinášajúcich väčšiu efektívnosť táto 
analýza zahrňovala nielen štrukturálne 
náklady (budovy, údržba, bezpečnosť, 
poistenie, energie, vplyv na životné 
prostredie, cesty, logistika, reštaurácie 
atď.), ale aj vedľajšie náklady;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 31
Eider Gardiazábal Rubial

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. žiada správu, aby uskutočnila analýzu 
úspor, ktoré by sa mohli dosiahnuť, ak by 
mal Parlament iba jedno pracovisko; 
požaduje, aby v záujme určenia úspor 
prinášajúcich väčšiu efektívnosť táto 
analýza zahrňovala nielen štrukturálne 
náklady (budovy, údržba, bezpečnosť, 
poistenie, energie, vplyv na životné 
prostredie, cesty, logistika, reštaurácie 
atď.), ale aj vedľajšie náklady;

1. žiada administratívu, aby predložila 
aktualizované údaje a informácie 
o finančnom dosahu dohody vzťahujúcej 
sa na zachovanie viacerých sídiel 
s podrobnosťami o nákladoch na každé 
pracovisko; požaduje, aby v záujme 
určenia úspor prinášajúcich väčšiu 
efektívnosť táto analýza zahrňovala nielen 
štrukturálne náklady (budovy, údržba, 
bezpečnosť, poistenie, energie, vplyv na
životné prostredie, cesty, logistika, 
reštaurácie atď.), ale aj vedľajšie náklady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Angelika Werthmann

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. žiada správu, aby uskutočnila analýzu 
úspor, ktoré by sa mohli dosiahnuť, ak by 
mal Parlament iba jedno pracovisko; 
požaduje, aby v záujme určenia úspor 
prinášajúcich väčšiu efektívnosť táto 
analýza zahrňovala nielen štrukturálne 
náklady (budovy, údržba, bezpečnosť, 
poistenie, energie, vplyv na životné 
prostredie, cesty, logistika, reštaurácie 
atď.), ale aj vedľajšie náklady;

1. žiada administratívu, aby neodkladne
uskutočnila analýzu úspor, ktoré by sa 
mohli dosiahnuť, ak by mal Parlament iba 
jedno pracovisko; požaduje, aby v záujme 
určenia úspor prinášajúcich väčšiu 
efektívnosť táto analýza zahrňovala nielen 
štrukturálne náklady (budovy, údržba, 
bezpečnosť, poistenie, energie, vplyv na
životné prostredie, cesty, logistika, 
reštaurácie atď.), ale aj vedľajšie náklady;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 33
Eider Gardiazábal Rubial

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva príslušné oddelenia 
Európskeho parlamentu, aby posúdili 
dohodu medzi orgánmi v Luxembursku
a Európskym parlamentom, najmä pokiaľ 
ide o ustanovenia spojené s počtom 
pracovníkov prítomných v Luxemburgu, 
a to so zreteľom na potreby Parlamentu; 
domnieva sa, že toto posúdenie by malo 
zahŕňať analýzu a porovnania 
najefektívnejšieho umiestnenia oddelení 
Parlamentu, keďže pre Parlament môže 
byť výhodné odsunúť niektoré z nich 
mimo jeho hlavnej lokality;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Jan Mulder

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. žiada administratívu o porovnávaciu 
analýzu úspor dosiahnuteľných 
presunutím pracoviska Parlamentu 
výhradne do Bruselu a premiestnením 
zasadnutí Európskej rady do Štrasburgu; 
táto analýza by mala zahŕňať 
štrukturálne aj vedľajšie náklady;

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

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. domnieva sa, že hoci sídla európskych 
inštitúcií sú uvedené v zmluvách, je v nich 
uvedený aj článok 48 umožňujúci 
navrhovať zmeny zmlúv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Lucas Hartong

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. súhlasí s názorom, že Parlament by 
fungoval účinnejšie a nákladovo 
efektívnejšie, ak by bol umiestnený 
na jednom mieste; rozhodol sa preto 
navrhnúť zmeny zmluvy podľa článku 48 
Zmluvy o EÚ.

2. súhlasí s názorom, že Parlament by 
fungoval najúčinnejšie a nákladovo 
najefektívnejšie, ak by nebol umiestnený 
vôbec nikde a bol ihneď zrušený.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 37
Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. súhlasí s názorom, že Parlament by 2. vyjadruje ľútosť nad opätovným 
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fungoval účinnejšie a nákladovo 
efektívnejšie, ak by bol umiestnený 
na jednom mieste; rozhodol sa preto 
navrhnúť zmeny zmluvy podľa článku 48 
Zmluvy o EÚ.

spochybnením zásady polycentrizmu 
európskych inštitúcií a geografickej 
mobility, ktorá je integrálnou súčasťou 
európskeho projektu, na živenie diskusie, 
ktorá sa týka 0,04 % ročného rozpočtu 
Európskej únie; pripomína, že 
problematika sídiel európskych inštitúcií 
vyplýva zo zmlúv, a preto podlieha 
jednohlasnej politickej vôli členských 
štátov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 38
Catherine Trautmann

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. súhlasí s názorom, že Parlament by 
fungoval účinnejšie a nákladovo 
efektívnejšie, ak by bol umiestnený 
na jednom mieste; rozhodol sa preto 
navrhnúť zmeny zmluvy podľa článku 48 
Zmluvy o EÚ.

2. domnieva sa, že spôsob organizácie 
Parlamentu vyplýva súčasne 
z historického vývoja a z vôle po 
polycentrizme sídiel inštitúcií a agentúr 
Európskej únie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 39
Monika Hohlmeier

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. súhlasí s názorom, že Parlament by 
fungoval účinnejšie a nákladovo 
efektívnejšie, ak by bol umiestnený 
na jednom mieste; rozhodol sa preto 
navrhnúť zmeny zmluvy podľa článku 48 
Zmluvy o EÚ.

2. opakuje svoju výzvu uvedenú 
v uznesení z 23. októbra 2013 o pozícii 
Rady k návrhu všeobecného rozpočtu 
Európskej únie na rozpočtový rok 2013, 
aby členské štáty prehodnotili otázku 
jedného sídla Európskeho parlamentu 
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a pracovísk v budúcej revízii zmluvy 
zmenou protokolu 6.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Eider Gardiazábal Rubial

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. súhlasí s názorom, že Parlament by 
fungoval účinnejšie a nákladovo 
efektívnejšie, ak by bol umiestnený 
na jednom mieste; rozhodol sa preto 
navrhnúť zmeny zmluvy podľa článku 48 
Zmluvy o EÚ.

2. súhlasí s názorom, že Parlament by 
fungoval účinnejšie a nákladovo 
efektívnejšie, ak by bol umiestnený na
jednom mieste; rozhodol sa preto navrhnúť 
zmeny zmluvy podľa článku 48 Zmluvy
o EÚ; zdôrazňuje však, že vzhľadom na 
jeho historický význam ako symbol mieru 
a zmierenia v Európe je nutné nájsť 
náležite primerané a reálne alternatívne 
riešenie pre jeho súčasné sídlo
v Štrasburgu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Odsek 2 – zarážka 1 (nová)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

– sa rozhodol neprijať žiadne 
odporúčanie vo veci sídiel inštitúcií Únie,

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 42
Constance Le Grip
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Návrh stanoviska
Odsek 2 – zarážka 2 (nová)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora 
EÚ, ktorý dvakrát, v rokoch 1997 a 2012, 
pripomenul, že ZFEÚ určuje ako sídlo 
Európskeho parlamentu Štrasburg; keďže 
takisto posilnil protokol č. 6 tým, že 
spresnil podmienky jeho uplatňovania; 
keďže v plnej miere uznal právomoci 
Európskeho parlamentu v oblasti 
vnútornej organizácie, takže ten môže 
prijímať vhodné opatrenia na 
zabezpečenie svojho dobrého fungovania 
a uplatňovania svojich procedúr, 
problematika určenia sídla však nepatrí 
do tejto oblasti jeho pôsobnosti; keďže 
uznal ťažkosti a náklady spojené 
s pluralitou pracovísk, takisto však 
spresnil, že ich náprava nie je vecou ani 
Parlamentu ani Súdneho dvora, ale 
v prípade potreby členských štátov v rámci 
výkonu právomoci určovať sídlo 
inštitúcií, ktorou disponujú;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 43
Catherine Trautmann

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. uznáva, že Parlament nemá právomoc 
vybrať si svoje sídlo a podobne ako 
ostatné inštitúcie podlieha jednohlasnému 
rozhodovaniu členských štátov; odporúča, 
aby sa akýkoľvek návrh na zmenu, ktorá 
sa týka sídla, prerokúval za rovnakých 
podmienok jednohlasnosti a aby sa pri 
ňom súčasne diskutovalo aj o sídlach 
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inštitúcií a agentúr, ktoré boli určené 
v nadväznosti na túto dohodu.

Or. fr


