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Predlog spremembe 1
Monika Hohlmeier

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja

Osnutek mnenja Predlog spremembe

ob upoštevanju večkratnih glasovanj 
s tričetrtinsko večino oddanih glasov o 
prenehanju razpršenosti Parlamenta na tri 
kraje dela, npr. v resoluciji z dne 23. 
oktobra 2012 o stališču Sveta o predlogu 
splošnega proračuna Evropske unije za 
proračunsko leto 2013 – vsi oddelki in z 
dne 6. februarja 2013 o smernicah za 
proračunski postopek za leto 2014 – drugi 
oddelki razen Komisije, ter Sklepa z dne 
10. maja 2012 o razrešnici glede 
izvrševanja splošnega proračuna Evropske 
unije za proračunsko leto 2010, oddelek I –
Evropski parlament,

ob upoštevanju oddanih glasov o 
prenehanju razpršenosti Parlamenta na tri 
kraje dela, npr. v resoluciji z dne 23. 
oktobra 2012 o stališču Sveta o predlogu 
splošnega proračuna Evropske unije za 
proračunsko leto 2013 – vsi oddelki1 in z 
dne 6. februarja 2013 o smernicah za 
proračunski postopek za leto 2014 – drugi 
oddelki razen Komisije2, ter Sklepa z dne 
10. maja 2012 o razrešnici glede 
izvrševanja splošnega proračuna Evropske 
unije za proračunsko leto 2010, oddelek I –
Evropski parlament3,

Or. en

Obrazložitev

Oddani glasovi o prenehanju razpršenosti Parlamenta na tri kraje dela večkrat niso imeli 
tričetrtinske večine.

Predlog spremembe 2
Catherine Trautmann
Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker po ocenah Parlamenta za leto 2014 
skupni proračun znaša 
1 808 144 206 EUR, stroški, ki so 

A. ker po ocenah Parlamenta znaša skupni 
proračun za leto 2014 
1 808 144 206 EUR; ker Parlament nima 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0359.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0048.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0155.
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neposredno povezani z razpršitvijo, pa 
180 000 000 EUR;

na voljo posodobljenih podatkov o 
stroških za posamezni kraj dela;

Or. fr

Predlog spremembe 3
Monika Hohlmeier

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker po ocenah Parlamenta za leto 2014 
skupni proračun znaša 1 808 144 206 EUR, 
stroški, ki so neposredno povezani z 
razpršitvijo, pa 180 000 000 EUR;

A. ker po ocenah Parlamenta znaša skupni 
proračun za leto 2014 1 808 144 206 EUR, 
stroški, ki so neposredno povezani z 
razpršitvijo, pa 152 300 000 EUR (od tega 
je 28 300 000 EUR letne amortizacije 
teoretične narave in torej niso del 
proračunski stroški);

Or. en

Predlog spremembe 4
Constance Le Grip
Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker po ocenah Parlamenta za leto 2014 
skupni proračun znaša 
1 808 144 206 EUR, stroški, ki so 
neposredno povezani z razpršitvijo, pa 
180 000 000 EUR;

A. ker po ocenah Parlamenta znaša skupni 
proračun za leto 2014 1 808 144 206 
EUR, od tega so stroški 12 delnih 
zasedanj (v primerjavi s stroški, ki bi 
nastali v Bruslju) glede na zneske, ki jih je 
generalni sekretar Evropskega 
parlamenta priznal v dokumentu 
„Odgovori na vprašalnik za pripravo 
razrešnice EU za leto 2011� (Replies to 
the questionnaire in preparation to the EP 
discharge for 2011), ocenjeni na 51,61 
milijona EUR, kar znaša 0,04 % letnega 
proračuna Evropske unije, torej 10 stotink 
evra na državljana na leto;

Or. fr
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Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker po ocenah Parlamenta za leto 2014 
skupni proračun znaša 1 808 144 206 EUR, 
stroški, ki so neposredno povezani z 
razpršitvijo, pa 180 000 000 EUR;

A. ker po ocenah Parlamenta znaša skupni 
proračun za leto 2014 1 808 144 206 EUR, 
stroški, ki so neposredno povezani z 
geografsko razpršitvijo, pa med 
169 milijonov in 204 milijoni EUR; 

Or. en

Predlog spremembe 6
Monika Hohlmeier

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A a. ker Protokol 6 k Pogodbi določa, da 
ima Parlament sedež v Strasbourgu, 
medtem ko se njegovi odbori sestajajo v 
Bruslju, generalni sekretariat pa ostaja v 
Luxembourgu.

Or. en

Predlog spremembe 7
Constance Le Grip
Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A a. ker iz točke 28 dokumenta 
generalnega sekretariata Evropskega 
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parlamenta „Odgovori in nadaljnje 
ukrepanje v zvezi z razrešnico za 
leto 2010“ („Replies and follow-up to the 
discharge for 2010“), v kateri se 
obravnavajo stroški zaradi uporabe 
Strasbourga kot sedeža EP („Costs of 
using Strasbourg as the seat of the EP“), 
izhaja, da bi z organizacijo plenarnih 
zasedanj v Bruslju namesto v Strasbourgu 
prihranili 1,5 milijona EUR;

Or. fr

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A a. ker so od začetka sedanjega 
zakonodajnega obdobja posamezni odbori 
ter plenarna skupščina upravi Evropskega 
parlamenta večkrat vložili izrecne zahteve, 
naj pripravi izčrpne, natančne in 
zanesljive ocene dodatnih stroškov za 
vsakega od treh krajev dela;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

A b. ker so zneski v poročilu generalnega 
sekretarja predsedstvu iz septembra 2002 
zadnja celovita ocena stroškov, ki je na 
voljo; 

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A c. ker je bila ocena generalnega 
sekretarja iz leta 2002 potrjena v skupnem 
poročilu predsedstva in Odbora 
Parlamenta za proračun za leto 2012 ter 
je bilo predvidenih 148 milijonov EUR 
dopolnjenih s 25 milijoni EUR stroškov za 
letno amortizacijo stavb v Strasbourgu, ki 
jo je treba upoštevati od trenutka nakupa 
omenjenih stavb;

Or. en

Predlog spremembe 11
Constance Le Grip
Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker so leta 2011 uradniki in drugi 
uslužbenci za mesečna potovanja na 
štiridnevna delna plenarna zasedanja 
porabili 69 562 dni, akreditirani 

B. ker znašajo stroški potovanj uradnikov 
in drugih uslužbencev 16 652 490 EUR,
akreditiranih parlamentarnih pomočnikov 
pa 5 944 724 EU;
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parlamentarni pomočniki pa 31 316 dni, 
strošek tega pa je znašal 16 652 490 za 
uradnike in druge uslužbence ter 
5 944 724 EUR za akreditirane 
parlamentarne pomočnike;

Or. fr

Predlog spremembe 12
Monika Hohlmeier

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker so leta 2011 uradniki in drugi 
uslužbenci za mesečna potovanja na 
štiridnevna delna plenarna zasedanja 
porabili 69 562 dni, akreditirani 
parlamentarni pomočniki pa 31 316 dni, 
strošek tega pa je znašal 16 652 490 za 
uradnike in druge uslužbence ter 
5 944 724 EUR za akreditirane 
parlamentarne pomočnike;

B. ker so leta 2011 uradniki in drugi 
uslužbenci za mesečna potovanja na 
štiridnevna delna plenarna zasedanja 
porabili 69 562 dni (od katerih bi bilo 
potrebnih 3115 za službena potovanja 
informacijskih pisarn, če bi imel 
Parlament en sam sedež), akreditirani 
parlamentarni pomočniki pa 31 316 dni, 
strošek tega pa je znašal 16 652 490 za 
uradnike in druge uslužbence ter 
5 944 724 EUR za akreditirane 
parlamentarne pomočnike;

Or. en

Predlog spremembe 13
Catherine Trautmann
Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker so leta 2011 uradniki in drugi 
uslužbenci za mesečna potovanja na 
štiridnevna delna plenarna zasedanja
porabili 69 562 dni, akreditirani 
parlamentarni pomočniki pa 31 316 dni, 
strošek tega pa je znašal 16 652 490 za 
uradnike in druge uslužbence ter 
5 944 724 EUR za akreditirane 

B. ker so leta 2011 uradniki in drugi 
uslužbenci za mesečna potovanja med 
sedežem in drugimi kraji dela porabili 
69 562 dni, akreditirani parlamentarni 
pomočniki pa 31 316 dni, strošek tega pa je 
znašal 16 652 490 za uradnike in druge 
uslužbence ter 5 944 724 EUR za 
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parlamentarne pomočnike; akreditirane parlamentarne pomočnike;

Or. fr

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B a. ker je ekonomski vpliv Evropskega 
parlamenta na mesto in pokrajino majhen 
v primerjavi z vplivom drugih evropskih 
organov, ki imajo tam stalno osebje, saj 
prispeva le 223 delovnih mest v primerjavi 
s skoraj 3000 stalno zaposlenimi v Svetu 
Evrope in dodatnimi 4000 zaposlenimi, 
vezanimi na Eurocorps, Evropsko sodišče 
za človekove pravice, televizijsko mrežo 
Arte in diplomatske službe, kar za 
Strasbourg pomeni 17 milijonov EUR 
prihodka od sedeža EP ter približno 400 
milijonov od drugih organov1, ki redno in 
stalno prispevajo k lokalnemu 
gospodarstvu;

Or. en

Predlog spremembe 15
Constance Le Grip
Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker ti podatke ne izkazujejo stroškov 
potovanja osebja političnih skupin (ki po 

črtano

                                               
1 Ekonomski učinek prisotnosti evropskih institucij v Strasbourgu, skupina EDR CityConsult Médiascopie, 
januar 2011.
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ocenah znašajo še nadaljnjih 5 milijonov 
EUR) ali osebja drugih institucij EU, ki je 
prisotno na delnih zasedanjih, niti ne 
upoštevajo drugih z razpršitvijo povezanih 
stroškov, na primer stroškov zaradi izgube 
delovnega časa, plačila s tem povezanega 
nadurnega dela, dodatnih stroškov, ki jih 
imajo zaposleni, npr. za varstvo otrok, ter 
morebitnih razlik med potnimi stroški 
poslancev (ki so leta 2012 znašali skupaj 
72 103 309 EUR), ki so posledica uporabe 
različnih prevoznih sredstev in poti, 
potrebnih za prihod na vsaki kraj dela;

Or. fr

Predlog spremembe 16
Monika Hohlmeier

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker ti podatke ne izkazujejo stroškov 
potovanja osebja političnih skupin (ki po 
ocenah znašajo še nadaljnjih 5 milijonov 
EUR) ali osebja drugih institucij EU, ki je 
prisotno na delnih zasedanjih, niti ne 
upoštevajo drugih z razpršitvijo povezanih
stroškov, na primer stroškov zaradi izgube 
delovnega časa, plačila s tem povezanega 
nadurnega dela, dodatnih stroškov, ki jih 
imajo zaposleni, npr. za varstvo otrok, ter 
morebitnih razlik med potnimi stroški 
poslancev (ki so leta 2012 znašali skupaj 
72 103 309 EUR), ki so posledica uporabe 
različnih prevoznih sredstev in poti, 
potrebnih za prihod na vsaki kraj dela;

C. ker ti podatki ne izkazujejo stroškov 
potovanja osebja drugih institucij EU, ki je 
prisotno na delnih zasedanjih, niti dodatnih 
posrednih stroškov osebja;

Or. en

Predlog spremembe 17
Catherine Trautmann
Osnutek mnenja
Uvodna izjava C
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker ti podatke ne izkazujejo stroškov 
potovanja osebja političnih skupin (ki po 
ocenah znašajo še nadaljnjih 5 milijonov 
EUR) ali osebja drugih institucij EU, ki je 
prisotno na delnih zasedanjih, niti ne 
upoštevajo drugih z razpršitvijo povezanih 
stroškov, na primer stroškov zaradi izgube 
delovnega časa, plačila s tem povezanega 
nadurnega dela, dodatnih stroškov, ki jih 
imajo zaposleni, npr. za varstvo otrok, ter 
morebitnih razlik med potnimi stroški 
poslancev (ki so leta 2012 znašali skupaj 
72 103 309 EUR), ki so posledica uporabe 
različnih prevoznih sredstev in poti, 
potrebnih za prihod na vsaki kraj dela;

C. ker ti zneski ne vključujejo stroškov 
potovanja osebja političnih skupin;

Or. fr

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C a. ker odgovor Odboru EP za 
proračunski nadzor v pripravi za 
razrešnico za leto 2011 ne vsebuje ocene 
morebitnega prihranka, ampak le delno 
oceno dodatnih stroškov sedeža v 
Strasbourgu; ker teh ocenjenih 55 
milijonov EUR ne vključuje mnogih 
proračunskih vrstic iz predhodnih in 
naknadnih ocen, zlasti stroškov obdelave 
podatkov, opreme in premičnin, 
potovalnih stroškov političnih skupin ter 
drugih morebitnih prihrankov, vezanih na 
izgubo časa zaradi potovanja (skupno 68 
milijon EUR); ker ta ocena za številne 
proračunske vrstice nudi nižje zneske kot 
predhodne in naknadne ocene, ne da bi 
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predložila kakršno koli razlago (skupno 
25 milijonov EUR),

Or. en

Predlog spremembe 19
Catherine Trautmann
Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C a. ker člen 341 PDEU in Protokol 6, ki 
je priložen k Pogodbama, določata, da o 
sedežu institucij Unije soglasno odločajo 
države članice in da ima Parlament svoj 
sedež v Strasbourgu, kjer poteka 12 
mesečnih plenarnih zasedanj, vključno s 
proračunskim, da dodatna plenarna 
zasedanja potekajo v Bruslju ter da 
generalni sekretariat in njegove službe 
ostajajo v Luxembourgu;

Or. fr

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C b. ker nobena od teh ocen ne vključuje 
dodatnih stroškov geografske razpršenosti 
Evropskega parlamenta od drugih 
institucij Evropske unije, zlasti Evropske 
komisije in Sveta, predstavništev držav 
članic EU, novinarjev in predstavnikov 
civilne družbe;

Or. en
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Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C c. ker tri četrtine poslancev meni, da bi 
moral EP najti način za precejšnje 
strukturno varčevanje, k temu pa lahko 
pripomore ponovna ocena geografske 
razpršenosti krajev dela EP s 
ponazoritvijo stroškov, vezanih na 
Bruselj, Luksemburg in Strasbourg, 
predstavljenih v pregledni in verodostojni 
obliki, v skladu s standardi, ki se jih 
pričakuje od pomembnega javnega 
organa;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C d. ker so zgodovinski razlogi za to, da 
imajo evropske institucije stalne sedeže v 
Strasbourgu, dobro znani, na primer 
Evropsko sodišče za človekove pravice ter 
Svet Evrope, in čeprav je Evropska 
skupščina/Parlament na začetku iz 
praktičnih razlogov uporabljala prostore 
Sveta Evrope, pa izbira Bruslja za sedež 
Evropske komisije in Nata kaže težnjo EU 
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k postopnemu poenotenju celine v blaginji 
in varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C e. ker postaviti sozakonodajalca EU v 
isti kraj ne spodkopava tradicije 
policentrizma v EU, ampak pomembno 
prispeva k učinkovitosti in preglednosti v 
korist državljanov EU;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C f. ker je v mnogih državah članicah 
sedež parlamenta določen z ustavo ali 
zakonom in ker je Evropski parlament 
sozakonodajalec evropskega prava in 
lahko v skladu s členom 48 Lizbonske 
pogodbe zahteva spremembe evropskih 
pogodb;

Or. en
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Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C g. ker je v evropskem letu državljanov 
primerno pokazati, da se njihov glas ne le 
sliši, ampak da njihovi neposredno 
izvoljeni predstavniki ukrepajo v njihovem 
imenu, da se končajo mesečna potovanja 
med kraji dela EP;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C h (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C h. ker morajo evropske institucije 
narediti vse za nadaljnjo politično 
integracijo in premostiti občuteno 
oddaljenost od državljanov, se soočiti z 
resnim strukturnim vprašanjem institucij 
ter spodbujati razumevanje, preglednost, 
odgovornost in doslednost tako, da se vsi 
organi odločanja EU nahajajo v istem 
kraju;

Or. en
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Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C i (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C i. ker je 6 % proračuna EU 
namenjenega za upravne zadeve in ker 
mora biti Evropska unija z relativno 
majhnim operativnim proračunom za 500 
milijonov prebivalcev zgled v tem kriznem 
času s čim večjo racionalizacijo svojega 
proračuna brez ogrožanja ustreznega 
delovanja Evropskega parlamenta, poleg 
tega pa ni mogoče prezreti večje 
učinkovitosti, ki bi jo doprinesel enotni 
sedež v bližini sozakonodajalca;

Or. en

Predlog spremembe 28
Constance Le Grip
Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva upravo, naj pripravi analizo 
prihrankov, ki bi jih dosegli, če bi 
Parlament imel samo en kraj dela; poziva, 
naj, zato da se opredelijo prihranki zaradi 
večje učinkovitosti, analiza poleg 
strukturnih stroškov (objekti, vzdrževanje, 
varnost, zavarovanje, energija, vpliv na 
okolje, potovanja, logistika, restavracije 
itd.) vključuje tudi dodatne stroške;

1. poziva upravo, naj pripravi analizo 
prihrankov, ki bi jih dosegli, če bi Evropski
parlament imel samo en kraj dela, 
Strasbourg, sedež institucije;

Or. fr

Predlog spremembe 29
Catherine Trautmann
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva upravo, naj pripravi analizo
prihrankov, ki bi jih dosegli, če bi 
Parlament imel samo en kraj dela; poziva, 
naj, zato da se opredelijo prihranki zaradi 
večje učinkovitosti, analiza poleg 
strukturnih stroškov (objekti, vzdrževanje, 
varnost, zavarovanje, energija, vpliv na 
okolje, potovanja, logistika, restavracije 
itd.) vključuje tudi dodatne stroške;

1. poziva upravo, naj pripravi objektivno
analizo stroškov za posamezni kraj dela, 
vključno s sedežem; analiza naj opredeli 
strukturne stroške za tekoče obdobje ter za 
obdobje večletnega finančnega okvira 
(objekti, vzdrževanje in popravila, varnost, 
zavarovanje, energija, potovanja, 
logistika);

Or. fr

Predlog spremembe 30
Monika Hohlmeier

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva upravo, naj pripravi analizo 
prihrankov, ki bi jih dosegli, če bi 
Parlament imel samo en kraj dela; poziva, 
naj, zato da se opredelijo prihranki zaradi 
večje učinkovitosti, analiza poleg 
strukturnih stroškov (objekti, vzdrževanje, 
varnost, zavarovanje, energija, vpliv na 
okolje, potovanja, logistika, restavracije 
itd.) vključuje tudi dodatne stroške;

1. ponovno poudarja svojo zahtevo iz 
resolucije z dne 6. februarja 2013 o 
smernicah za proračunski postopek za leto 
2014 – drugi oddelki, da generalni 
sekretar in predsedstvo poslancem 
posredujeta posodobljene podatke in 
informacije o finančnem in okoljskem 
vplivu ureditve z več sedeži; poziva, naj, 
zato da se opredelijo prihranki zaradi večje 
učinkovitosti, analiza poleg strukturnih 
stroškov (objekti, vzdrževanje, varnost, 
zavarovanje, energija, vpliv na okolje, 
potovanja, logistika, restavracije itd.) 
vključuje tudi dodatne stroške;

Or. en

Predlog spremembe 31
Eider Gardiazábal Rubial
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva upravo, naj pripravi analizo 
prihrankov, ki bi jih dosegli, če bi 
Parlament imel samo en kraj dela; poziva, 
naj, zato da se opredelijo prihranki zaradi 
večje učinkovitosti, analiza poleg 
strukturnih stroškov (objekti, vzdrževanje, 
varnost, zavarovanje, energija, vpliv na 
okolje, potovanja, logistika, restavracije 
itd.) vključuje tudi dodatne stroške;

1. poziva upravo, naj posreduje 
posodobljene podatke in informacije o 
finančnem vplivu ureditve z več sedeži ter 
naj predstavi stroške za posamezen kraj 
dela; poziva, naj, zato da se opredelijo 
prihranki zaradi večje učinkovitosti, 
analiza poleg strukturnih stroškov (objekti, 
vzdrževanje, varnost, zavarovanje, 
energija, vpliv na okolje, potovanja, 
logistika, restavracije itd.) vključuje tudi 
dodatne stroške;

Or. en

Predlog spremembe 32
Angelika Werthmann
Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva upravo, naj pripravi analizo 
prihrankov, ki bi jih dosegli, če bi 
Parlament imel samo en kraj dela; poziva, 
naj, zato da se opredelijo prihranki zaradi 
večje učinkovitosti, analiza poleg 
strukturnih stroškov (objekti, vzdrževanje, 
varnost, zavarovanje, energija, vpliv na 
okolje, potovanja, logistika, restavracije 
itd.) vključuje tudi dodatne stroške;

1. poziva upravo, naj nemudoma pripravi 
analizo prihrankov, ki bi jih dosegli, če bi 
Parlament imel samo en kraj dela; poziva, 
naj, zato da se opredelijo prihranki zaradi 
večje učinkovitosti, analiza poleg 
strukturnih stroškov (objekti, vzdrževanje, 
varnost, zavarovanje, energija, vpliv na 
okolje, potovanja, logistika, restavracije 
itd.) vključuje tudi dodatne stroške;

Or. de

Predlog spremembe 33
Eider Gardiazábal Rubial

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. poziva zadevne službe Evropskega 
parlamenta, naj ocenijo sporazum med 
luksemburškimi oblastmi in Evropskim 
parlamentom, zlasti v zvezi s številom 
zaposlenih, ki morajo delati v 
Luxembourgu, in pri tem upoštevajo 
potrebe Parlamenta; meni, da mora ta 
ocena vsebovati analizo in primerjavo o 
najbolj učinkovitih lokacijah služb 
Parlamenta, saj bi mogoče Parlament 
imel korist od tega, da so nekatere službe 
zunaj kraja glavnega sedeža;

Or. en

Predlog spremembe 34
Jan Mulder

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. poziva upravo, naj pripravi analizo 
prihrankov, če bi bil Bruselj določen kot 
edini kraj dela Parlamenta, medtem ko bi 
se lahko srečanja Evropskega sveta 
preselila v Strasbourg. Analiza naj 
vsebuje tudi strukturne in stranske 
stroške.

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. meni, da so sedeži evropskih institucij 
določeni v Pogodbah, del Pogodb pa je 
tudi člen 48, ki omogoča predlog za 
spremembo Pogodbe;

Or. en

Predlog spremembe 36
Lucas Hartong
Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. se strinja, da bi bil Parlament
učinkovitejši in tudi stroškovno
učinkovitejši, če bi deloval na enem 
samem mestu; zato sprejema sklep, da 
predlaga spremembe Pogodbe na podlagi 
člena 48 PEU.

2. se strinja, da bi bil Parlament
najučinkovitejši in tudi stroškovno
najučinkovitejši, če sploh ne bi nikjer
deloval, temveč bi ga takoj ukinili;

Or. nl

Predlog spremembe 37
Constance Le Grip
Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. se strinja, da bi bil Parlament 
učinkovitejši in tudi stroškovno 
učinkovitejši, če bi deloval na enem 
samem mestu; zato sprejema sklep, da 
predlaga spremembe Pogodbe na podlagi 
člena 48 PEU.

2. obžaluje, ker se začenja dvomiti o 
načelu policentrizma evropskih institucij 
in geografske mobilnosti, ki je sestavni del 
evropskega projekta, ter sprožajo razprave 
o 0,04 % letnega proračuna Evropske 
unije; opozarja, da je vprašanje sedežev 
evropskih institucij povezano s 
Pogodbama in torej odvisno od soglasne 
politične volje držav članic;

Or. fr
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Predlog spremembe 38
Catherine Trautmann
Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. se strinja, da bi bil Parlament 
učinkovitejši in tudi stroškovno 
učinkovitejši, če bi deloval na enem 
samem mestu; zato sprejema sklep, da 
predlaga spremembe Pogodbe na podlagi 
člena 48 PEU.

2. meni, da je način organiziranosti 
Parlamenta posledica tako zgodovinskega 
dogajanja kot želje po policentrizmu 
sedežev institucij in agencij Evropske 
unije.

Or. fr

Predlog spremembe 39
Monika Hohlmeier

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. se strinja, da bi bil Parlament 
učinkovitejši in tudi stroškovno 
učinkovitejši, če bi deloval na enem 
samem mestu; zato sprejema sklep, da 
predlaga spremembe Pogodbe na podlagi 
člena 48 PEU.

2. ponovno poudarja svojo zahtevo iz 
resolucije z dne 23. oktobra 2012 o 
stališču Sveta o predlogu splošnega 
proračuna Evropske unije za proračunsko 
leto 2013, da države članice v prihodnjem 
pregledu Pogodbe ponovno preučijo 
vprašanje sedeža in krajev dela 
Parlamenta ter spremenijo Protokol 6;

Or. en

Predlog spremembe 40
Eider Gardiazábal Rubial

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. se strinja, da bi bil Parlament 
učinkovitejši in tudi stroškovno 
učinkovitejši, če bi deloval na enem samem 

2. se strinja, da bi bil Parlament 
učinkovitejši in tudi stroškovno 
učinkovitejši, če bi deloval na enem samem
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mestu; zato sprejema sklep, da predlaga 
spremembe Pogodbe na podlagi člena 48 
PEU.

mestu; zato sprejema sklep, da predlaga 
spremembe Pogodbe na podlagi člena 48 
PEU; vendar poudarja, da je treba zaradi 
njegovega zgodovinskega pomena kot 
simbola miru in sprave v Evropi najti 
razumno, primerno in sprejemljivo 
nadomestno rešitev za sedanji sedež v 
Strasbourgu.

Or. en

Predlog spremembe 41
Constance Le Grip
Osnutek mnenja
Odstavek 2 – alinea 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– sklene, da ne bo izdal nobenega 
priporočila glede sedežev institucij Unije;

Or. fr

Predlog spremembe 42
Constance Le Grip
Osnutek mnenja
Odstavek 2 – alinea 2 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske 
unije, ki je dvakrat, leta 1997 in 2012, 
opozorilo, da PDEU določa sedež 
Evropskega parlamenta v Strasbourgu; 
ker je tudi podprlo Protokol 6 in opozorilo 
na njegove pogoje izvajanja; ker je v celoti 
priznalo pristojnosti Evropskega 
parlamenta glede notranje organizacije, 
saj lahko sprejme ustrezne ukrepe za svoje 
boljše delovanje in potek postopkov, 
vendar pa vprašanje določitve sedeža ni v 
njegovi pristojnosti; ker je priznalo 
nevšečnosti in stroške, vezane na različne 
kraje dela, vendar pa je tudi pojasnilo, da 
niti Parlament niti Sodišče ne moreta tega 
spremeniti, ampak lahko po potrebi to 
storijo le države članice v okviru 
pristojnosti, ki jim omogočajo določitev 
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sedeža institucij;

Or. fr

Predlog spremembe 43
Catherine Trautmann
Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 a. priznava, da ker Parlament ni imel 
pristojnosti za izbiro svojega sedeža, so 
mu ga, tako kot sedeže drugih institucij, 
soglasno določile države članice; 
priporoča, da se vsi predlogi v zvezi s 
spremembo sedeža obravnavajo pod 
enakimi pogoji, torej soglasno, ter da se 
razpravlja tudi o sedežih institucij in 
agencij, ki so bili določeni s tem 
sporazumom.

Or. fr


