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Amendement 1
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Overweging -A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-A bis. overwegende artikel 341 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, voormalig artikel 249 van 
het Verdrag betreffende de Europese 
Gemeenschap;

Or. fr

Amendement 2
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Overweging -A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-A ter. overwegende de Europese Raad 
van Edinburgh van 11 en 12 december 
1992;

Or. fr

Amendement 3
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Overweging -A (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-A. overwegende het arrest van het Hof
van Justitie van 1 oktober 1997 in de zaak 
C-345/95 waarin bekrachtigd wordt dat de 
zetel van het Parlement vastgesteld wordt 
overeenkomstig artikel 289 van het 
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Verdrag betreffende de Europese 
Gemeenschap;

Or. fr

Amendement 4
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Overweging -A (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-A. overwegende protocol nr. 6 
betreffende de plaats van de zetels van de 
instellingen en van bepaalde organen, 
instanties en diensten van de Europese 
Unie;

Or. fr

Amendement 5
Brice Hortefeux

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat verschillende 
verzoekschriften werden ingediend waarin 
werd gevraagd de vestiging van het 
Europees Parlement op meer dan één 
plaats op te heffen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 6
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Overweging A
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Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat verschillende 
verzoekschriften werden ingediend waarin 
werd gevraagd de vestiging van het 
Europees Parlement op meer dan één 
plaats op te heffen;

A. overwegende dat verschillende 
verzoekschriften werden ingediend over de 
zetel en de werkplaatsen van het Europees 
Parlement;

Or. fr

Amendement 7
Margrete Auken

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat verschillende
verzoekschriften werden ingediend waarin 
werd gevraagd de vestiging van het 
Europees Parlement op meer dan één plaats 
op te heffen

A. overwegende dat er zes
verzoekschriften werden ingediend waarin 
werd gevraagd de vestiging van het 
Europees Parlement op meer dan één plaats 
op te heffen;

Or. en

Amendement 8
Brice Hortefeux

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat verschillende 
verzoekschriften werden ingediend waarin 
werd gevraagd de vestiging van het 
Europees Parlement op meer dan één 
plaats op te heffen;

A. gezien protocol nr. 6 dat aan het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie is gehecht inzake de 
plaats van de zetels van de instellingen en 
van bepaalde organen, instanties en 
diensten van de Europese Unie,
gezien protocol nr. 3 dat aan het Verdrag 
tot oprichting van de Europese 
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Gemeenschap voor Atoomenergie is 
gehecht,
gezien artikel 1, letter a) van het besluit 
van Edinburgh van 12 december 1992,
gezien artikel 341 van het VWEU,
gezien de arresten van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie van 1 
oktober 1997 en van 13 december 2012,
gezien het verslag van het secretariaat-
generaal van het Europees Parlement van 
2010 in antwoord op de vragenlijst voor 
de voorbereiding van de kwijting van het 
Europees Parlement voor 2011,

Or. fr

Amendement 9
Rainer Wieland

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat verschillende 
verzoekschriften werden ingediend waarin 
werd gevraagd de vestiging van het 
Europees Parlement op meer dan één 
plaats op te heffen;

A. overwegende dat verschillende 
verzoekschriften werden ingediend waarin 
werd gevraagd de plaats van 
werkzaamheid van het Europees Parlement 
tot één plaats te beperken;

Or. de

Amendement 10
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat verschillende A. overwegende dat verschillende 



AM\937505NL.doc 7/76 PE513.022v01-00

NL

verzoekschriften werden ingediend waarin 
werd gevraagd de vestiging van het 
Europees Parlement op meer dan één 
plaats op te heffen;

verzoekschriften werden ingediend waarin 
werd gevraagd om ofwel de vestiging van 
het Europees Parlement in Straatsburg op 
te heffen, ofwel de vestiging van het 
Europees Parlement in Straatsburg te 
handhaven overeenkomstig protocol nr. 6 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie;

Or. fr

Amendement 11
Constance Le Grip, Michel Dantin, Véronique Mathieu Houillon, Elisabeth Morin-
Chartier, Arnaud Danjean, Maurice Ponga, Dominique Riquet, Cristian Dan Preda, 
Mariya Gabriel, Astrid Lulling

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat verschillende 
verzoekschriften werden ingediend waarin 
werd gevraagd de vestiging van het 
Europees Parlement op meer dan één 
plaats op te heffen;

A. overwegende dat verschillende
verzoekschriften werden ingediend waarin 
werd gevraagd dat het Europees Parlement
niet meer op drie plaatsen werkt;

Or. fr

Amendement 12
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin, Jean Roatta, Brice 
Hortefeux, Jean-Marie Cavada

Ontwerpadvies
Overweging A – punt 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(1) overwegende dat het "Protocol 
betreffende de plaats van de zetels van de 
instellingen en van bepaalde organen, 
instanties en diensten van de Europese 
Unie" tot het Verdrag behoort volgens 
artikel 341 van het VWEU en derhalve tot 
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het primair recht na door alle lidstaten te 
zijn geratificeerd als onderdeel van het 
Verdrag van Amsterdam, overeenkomstig 
hun respectieve grondwettelijke regels;

Or. fr

Amendement 13
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ontwerpadvies
Overweging A – punt 2 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(2) overwegende het besluit van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie van 13 
december 2012 in de gevoegde zaken C-
237/11 en C-238/11 tussen Frankrijk en 
het Parlement dat de beraadslagingen van 
het Europees Parlement van 9 maart 2011 
nietig verklaart;

Or. fr

Amendement 14
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Doris Pack, Marie-Christine Vergiat, 
Michèle Striffler, Arnaud Danjean, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de zetel van het 
Europees Parlement sinds 1952 in 
Straatsburg gevestigd is, in 1992 
bekrachtigd is door de Europese Raad van 
Edinburgh en in 1997 in het Verdrag van 
Amsterdam, en niet gewijzigd is bij het 
Verdrag van Lissabon;

Or. fr
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Amendement 15
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende artikel 5 van het 
VWEU;

Or. fr

Amendement 16
Jean-Marie Cavada, Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier, Marie-Christine 
Vergiat, Doris Pack, Michèle Striffler, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun, Dominique 
Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat de werkelijke 
jaarlijkse kosten van de handhaving van 
de zetel in Straatsburg in 2010 51,5 
miljoen EUR bedroegen, wat neerkomt op 
0,04% van de jaarlijkse begroting van de 
Europese Unie of op 10 cent per burger 
per jaar;

Or. fr

Amendement 17
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Jean Roatta, Philippe 
Juvin

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende de eisen van het 
Verdrag, dat voor het Europees Parlement 
uitdrukkelijk het systeem van één zetel in 
Straatsburg en twee andere zetels in 
Brussel en Luxemburg verlangt, en dit 
sinds het Verdrag van Amsterdam van 
1997;

Or. fr

Amendement 18
Jean-Marie Cavada, Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier, Marie-Christine 
Vergiat, Doris Pack, Michèle Striffler, Arnaud Danjean, Dominique Riquet, Alain 
Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat de kosten in 
verband met de plenaire vergaderingen in 
Straatsburg bruto uitkomen op 7 445 000 
EUR per vergadering en dat 80% van deze 
uitgaven vast zijn en losstaan van de 
plaats van de vergadering (materiaal, 
publicatie, vertalingen, enz.).

Or. fr

Amendement 19
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Jean Roatta, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada, Brice 
Hortefeux, Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat sommige zetels 
van Europese instellingen gekozen zijn op 
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grond van hun symbolische waarde zoals 
in het geval van Straatsburg, een stad die 
symbool staat voor de Frans-Duitse 
verzoening die de basis heeft gevormd 
voor het Europese vredesproject;

Or. fr

Amendement 20
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Marie-Christine Vergiat, Doris Pack, 
Michèle Striffler, Arnaud Danjean, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quinquies. overwegende dat het begrip 
mobiliteit inherent is aan de functie van 
lid van het Europees Parlement, die op 
zijn minst vele verplaatsingen tussen het 
Europees Parlement, de lidstaat van 
herkomst en het kiesdistrict vereist;

Or. fr

Amendement 21
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Brice Hortefeux, Constance Le Grip, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Jean-
Marie Cavada, Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quinquies. overwegende het enige 
artikel van protocol nr. 6 van het VWEU, 
heeft het Europees Parlement zijn zetel in 
Straatsburg, heeft de Raad zijn zetel in 
Brussel, heeft de Commissie haar zetel in 
Brussel, heeft het Hof van Justitie van de 
Europese Unie zijn zetel in Luxemburg, 
heeft de Rekenkamer zijn zetel in 
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Luxemburg, heeft het Economisch en 
Sociaal Comité zijn zetel in Brussel, heeft 
het Comité van de Regio's zijn zetel in 
Brussel, heeft de Europese 
Investeringsbank haar zetel in 
Luxemburg, heeft de Europese Centrale 
Bank haar zetel in Frankfurt en heeft de 
Europese Politiedienst (Europol) zijn zetel 
in Den Haag;

Or. fr

Amendement 22
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Bernd Posselt, Nathalie Griesbeck, Sandrine Bélier, Jean 
Roatta, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A sexies. gezien de milieuverklaring van 
mei 2011 van het Europees Parlement 
voor het jaar 2010, en met name de 
pagina's 68 tot en met 70;

Or. fr

Amendement 23
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Jean Roatta, Arnaud Danjean, Sandrine Bélier, Bernd Posselt, Nathalie Griesbeck, 
Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ontwerpadvies
Overweging A septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A septies. overwegende het document van 
het secretariaat-generaal van het 
Europees Parlement getiteld "REPLIES 
AND FOLLOW-UP TO THE 
DISCHARGE FOR 2010";
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Or. fr

Amendement 24
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Constance Le Grip, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Overweging A octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A octies. gezien het arrest van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie van 13 
december 2012 (C-237/11 en C-238/11);

Or. fr

Amendement 25
Brice Hortefeux

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat één van de 
verzoekschriften (0630/2006) ondertekend 
is door meer dan één miljoen burgers van 
de EU;

B. overwegende dat verschillende
verzoekschriften werden ingediend over de 
werkplaatsen van het Europees 
Parlement;

Or. fr

Amendement 26
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Jean-Marie Cavada, Brice Hortefeux, Constance Le Grip, Arnaud Danjean, 
Jean-Paul Gauzès

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat één van de B. overwegende dat een van deze



PE513.022v01-00 14/76 AM\937505NL.doc

NL

verzoekschriften (0630/2006) ondertekend 
is door meer dan één miljoen burgers van 
de EU;

verzoekschriften (0630/2006) niet
ondertekend is door één miljoen burgers in 
de zin van artikel 201, lid 2 en bij de
indiening artikel 191, lid 2 van het 
Interne Reglement van het Europees 
Parlement, aangezien niet aan de 
ontvankelijkheidscriteria met betrekking 
tot de medeondertekenaars is voldaan, 
voorts overwegende dat dit verzoekschrift 
een initiatief is van een lid/leden van het 
Europees Parlement dat/die de 
tenuitvoerlegging van de Verdragen door 
middel van het verzoekschrift wil(len) 
omzeilen;

Or. fr

Amendement 27
Zbigniew Ziobro

Ontwerpadvies
Overweging B – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

overwegende dat het Europees Parlement 
zich in crisistijd meer moet concentreren 
op administratieve bezuinigingen en zich 
daarbij moet laten leiden door solidariteit 
met de burgers van de Europese Unie;

Or. pl

Amendement 28
Agnès Le Brun, Astrid Lulling, Tokia Saïfi, Michel Dantin, Elisabeth Morin-Chartier, 
Arnaud Danjean, Dominique Riquet

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende de historische redenen 
die ertoe hebben geleid dat de plenaire 
vergaderingen in Straatsburg worden 
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gehouden, en met name het buitengewoon 
symbolische karakter van deze stad en de 
noodzaak van een gedecentraliseerde 
organisatiestructuur voor de Europese 
Unie;

Or. fr

Amendement 29
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Jean-Marie 
Cavada, Brice Hortefeux, Constance Le Grip, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende het voormalige artikel 
191, lid 2, en het huidige artikel 201, lid 2 
van het Interne Reglement van het 
Europees Parlement, is het zo dat 
verzoekschriften "de naam, de 
nationaliteit en de woonplaats van ieder 
der indieners moeten vermelden", wat in 
het geval van het genoemde 
"verzoekschrift" 0630/2006 zeker niet 
gebeurd is;

Or. fr

Amendement 30
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat het instrument 
waar het verzoekschrift, of meer 
recentelijk het Europees burgerinitiatief, 
voor staat, door de vertegenwoordigers 
van deze burgers niet moet worden 
gebruikt om elkaar openlijk te bestrijden;
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Or. fr

Amendement 31
Agnès Le Brun, Astrid Lulling, Michel Dantin, Elisabeth Morin-Chartier, Arnaud 
Danjean, Dominique Riquet

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat de zetel van het 
Europees Parlement overeenkomstig de 
Verdragen is gevestigd in Straatsburg, 
waar jaarlijks de twaalf plenaire 
vergaderingen worden gehouden.

Or. fr

Amendement 32
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Jean-Marie Cavada, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B quater. herinnert eraan dat Straatsburg 
met het Europees Parlement is verbonden 
in de geest van de Europese burgers, 
voegt daaraan toe dat de grote 
vergaderzaal in Straatsburg veel meer 
bezoekers kan verwelkomen dan die in 
Brussel, wat een voordeel is voor de zetel 
van de Europese democratie;

Or. fr

Amendement 33
Brice Hortefeux
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Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de pogingen die de 
Commissie verzoekschriften sinds 2006 
onderneemt om deze kwestie op 
parlementair niveau te bespreken 
herhaaldelijk geblokkeerd zijn, ondanks 
de ruime belangstelling voor deze kwestie 
bij de EP-leden;

Schrappen

Or. fr

Amendement 34
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de pogingen die de 
Commissie verzoekschriften sinds 2006 
onderneemt om deze kwestie op 
parlementair niveau te bespreken 
herhaaldelijk geblokkeerd zijn, ondanks 
de ruime belangstelling voor deze kwestie 
bij de EP-leden;

Schrappen

Or. fr

Amendement 35
Catherine Trautmann

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de pogingen die de 
Commissie verzoekschriften sinds 2006 
onderneemt om deze kwestie op 
parlementair niveau te bespreken 

Schrappen
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herhaaldelijk geblokkeerd zijn, ondanks 
de ruime belangstelling voor deze kwestie 
bij de EP-leden;

Or. fr

Amendement 36
Constance Le Grip, Michel Dantin, Véronique Mathieu Houillon, Elisabeth Morin-
Chartier, Arnaud Danjean, Maurice Ponga, Dominique Riquet, Cristian Dan Preda, 
Mariya Gabriel

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de pogingen die de 
Commissie verzoekschriften sinds 2006 
onderneemt om deze kwestie op 
parlementair niveau te bespreken 
herhaaldelijk geblokkeerd zijn, ondanks 
de ruime belangstelling voor deze kwestie 
bij de EP-leden;

Schrappen

Or. fr

Amendement 37
Agnès Le Brun, Astrid Lulling, Michel Dantin, Elisabeth Morin-Chartier, Arnaud 
Danjean, Dominique Riquet

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de pogingen die de 
Commissie verzoekschriften sinds 2006 
onderneemt om deze kwestie op 
parlementair niveau te bespreken 
herhaaldelijk geblokkeerd zijn, ondanks 
de ruime belangstelling voor deze kwestie 
bij de EP-leden;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 38
Tokia Saïfi

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de pogingen die de 
Commissie verzoekschriften sinds 2006 
onderneemt om deze kwestie op 
parlementair niveau te bespreken 
herhaaldelijk geblokkeerd zijn, ondanks 
de ruime belangstelling voor deze kwestie 
bij de EP-leden;

C. overwegende dat de pogingen die de 
Commissie verzoekschriften sinds 2006 
onderneemt om deze kwestie op 
parlementair niveau te bespreken hebben 
geleid tot een aantal debatten, waaruit de 
ruime belangstelling voor deze kwestie bij 
alle EP-leden blijkt;

Or. fr

Amendement 39
Margrete Auken

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de pogingen die de 
Commissie verzoekschriften sinds 2006 
onderneemt om deze kwestie op 
parlementair niveau te bespreken 
herhaaldelijk geblokkeerd zijn, ondanks de 
ruime belangstelling voor deze kwestie bij 
de EP-leden.

C. overwegende dat de pogingen die de 
Commissie verzoekschriften sinds 2006 
onderneemt om deze kwestie op 
parlementair niveau te bespreken 
herhaaldelijk geblokkeerd zijn, ondanks de 
ruime belangstelling voor deze kwestie bij 
de Europese burgers en de EP-leden.

Or. en

Amendement 40
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Overweging C
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Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de pogingen die de 
Commissie verzoekschriften sinds 2006
onderneemt om deze kwestie op 
parlementair niveau te bespreken 
herhaaldelijk geblokkeerd zijn, ondanks 
de ruime belangstelling voor deze kwestie
bij de EP-leden;

C. overwegende dat sommige EP-leden
sinds 2006 een ruime belangstelling voor 
deze kwestie hebben getoond;

Or. fr

Amendement 41
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de pogingen die de 
Commissie verzoekschriften sinds 2006 
onderneemt om deze kwestie op 
parlementair niveau te bespreken 
herhaaldelijk geblokkeerd zijn, ondanks de 
ruime belangstelling voor deze kwestie bij 
de EP-leden;

C. overwegende dat de pogingen die de 
Commissie verzoekschriften sinds 2006 
onderneemt om deze kwestie op 
parlementair niveau te bespreken 
herhaaldelijk geblokkeerd zijn, ondanks de 
ruime belangstelling voor deze kwestie bij 
de EP-leden; overwegende dat dit gebrek 
aan transparantie volledig in strijd is met 
de waarden van integriteit, oprechtheid en 
democratie, die het Parlement moet 
uitdragen;

Or. it

Amendement 42
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Marie-Christine Vergiat, Arnaud 
Danjean, Michèle Striffler, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid

Ontwerpadvies
Overweging C
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Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de pogingen die de 
Commissie verzoekschriften sinds 2006 
onderneemt om deze kwestie op 
parlementair niveau te bespreken 
herhaaldelijk geblokkeerd zijn, ondanks 
de ruime belangstelling voor deze kwestie 
bij de EP-leden;

C. overwegende dat de pogingen die de 
Commissie verzoekschriften sinds 2006 
onderneemt om deze kwestie op 
parlementair niveau te bespreken nog niet 
succesvol zijn geweest, ondanks de ruime 
belangstelling voor deze kwestie bij de EP-
leden;

Or. fr

Amendement 43
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michèle 
Striffler, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès

Ontwerpadvies
Overweging C – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

begrijpt dat sommige leden van het 
Europees Parlement hinder ondervinden
om bij bepaalde instellingen of 
agentschappen te komen in verband met 
problemen met aanvoerwegen over de 
weg, over het spoor en door de lucht, 
maar is van mening dat dit niet het 
onderwerp mag zijn van een verslag of 
een verzoekschrift gezien de 
moeilijkheden die veel medeburgers in 
hun dagelijks leven hiermee ondervinden, 
wat de indruk zou geven dat de leden van 
het Europees Parlement niet in 
verbinding staan met de werkelijkheid van 
de Europeanen;

Or. fr

Amendement 44
Brice Hortefeux

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat de officiële zetel 
van het Europees Parlement in 
Straatsburg door de Verdragen is 
bekrachtigd;

Or. fr

Amendement 45
Catherine Trautmann

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende artikel 341 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie waarin eraan herinnerd 
wordt dat de zetel van de instellingen van 
de Unie in onderlinge overeenstemming is 
vastgesteld door de regeringen van de 
lidstaten;

Or. fr

Amendement 46
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat er in de 
organisatie van democratieën geen regel 
bestaat die aangeeft dat het parlement zelf 
de plaats van zijn zetel vaststelt en dat de 
plaats van de zetel van het parlement in 
veel lidstaten bovendien wordt vastgesteld 
ofwel in de grondwet, ofwel in de 
wetgeving, ofwel in een besluit van de 
regering, maar nooit in een bijzonder 
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besluit van het parlement zelf;

Or. fr

Amendement 47
Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Michel Dantin, Véronique Mathieu Houillon, 
Elisabeth Morin-Chartier, Arnaud Danjean, Maurice Ponga, Dominique Riquet, 
Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Astrid Lulling

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat er in twee arresten 
van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie in 1997 en in 2012 aan wordt 
herinnerd dat het VWEU de zetel van het 
Europees Parlement in Straatsburg 
vaststelt en dat de voorwaarden voor de 
toepassing van protocol nr. 6 zijn 
verduidelijkt;

Or. fr

Amendement 48
Edward McMillan-Scott, Anna Maria Corazza Bildt, Mário David, Raül Romeva i 
Rueda, Göran Färm, Judith A. Merkies, Krzysztof Lisek, Dan Jørgensen, Lara Comi, 
Diane Dodds, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bart Staes, Cornelis de Jong, Ulrike 
Lunacek

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat de leden van het 
Europees Parlement de administratie van 
het Parlement herhaaldelijk verzocht 
hebben om opdracht te geven voor een 
Eurobarometer-enquête waarin de 
Europese burger gevraagd wordt naar zijn 
mening over het feit dat het Parlement 
meerdere vestigingsplaatsen heeft.
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Or. en

Amendement 49
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Jean-Marie Cavada, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Brice Hortefeux

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat verzoekschriften 
geen instrument zijn om de Verdragen te 
omzeilen, maar een instrument dat 
Europese burgers kunnen gebruiken om 
de wetgeving van de Unie die hen in hun 
dagelijks leven belemmert te verbeteren, 
of dat hen kan helpen wanneer hun 
rechten als burgers niet worden 
geëerbiedigd;

Or. fr

Amendement 50
Brice Hortefeux

Ontwerpadvies
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C ter. overwegende dat de zetel van het 
Europees Parlement in Straatsburg 
bekrachtigd is door de Europese Raad van 
Edinburgh in 1992;

Or. fr

Amendement 51
Catherine Trautmann

Ontwerpadvies
Overweging C ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

C ter. overwegende dat de kwestie rond de 
zetel van het Europees Parlement 
uitsluitend in overweging kan worden 
genomen in het kader van een discussie 
over alle zetels van de Europese 
instellingen;

Or. fr

Amendement 52
Constance Le Grip, Michel Dantin, Véronique Mathieu Houillon, Elisabeth Morin-
Chartier, Arnaud Danjean, Maurice Ponga, Dominique Riquet, Cristian Dan Preda, 
Mariya Gabriel, Astrid Lulling

Ontwerpadvies
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C ter. overwegende dat alle landen die 
zich bij de Europese Unie hebben 
aangesloten, protocol nr. 6 hebben 
geratificeerd;

Or. fr

Amendement 53
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada, Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C ter. overwegende dat het begrip 
mobiliteit inherent is aan de functie van 
lid van het Europees Parlement om 
toenadering te zoeken tot de burgers, 
herinnert er in dat opzicht aan dat de 
Commissie verzoekschriften indieners 
regelmatig uitnodigt om zich over hun 
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verzoekschrift uit te spreken door ze bij 
het Europees Parlement in Brussel uit te 
nodigen, en dat deze 
toenaderingspogingen niet van één kant 
moeten komen;

Or. fr

Amendement 54
Brice Hortefeux

Ontwerpadvies
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C quater. overwegende dat het Hof van 
Justitie van de Europese Unie in 1997 en 
vervolgens in 2012 twee arresten heeft 
uitgesproken die in die richting gaan;

Or. fr

Amendement 55
Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Michel Dantin, Véronique Mathieu Houillon, 
Elisabeth Morin-Chartier, Arnaud Danjean, Maurice Ponga, Dominique Riquet, 
Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Astrid Lulling

Ontwerpadvies
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C quater. overwegende dat Straatsburg 
sinds 1949 de Parlementaire Vergadering 
van de Raad van Europa heeft gehuisvest, 
en daarna, vanaf 1952, de Parlementaire 
Vergadering van de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal;

Or. fr
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Amendement 56
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Brice Hortefeux

Ontwerpadvies
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C quater. overwegende dat de opening van 
de discussie over de zetel van het 
Europees Parlement onvermijdelijk een 
discussie op gang zal brengen over de bij 
het Verdrag vastgestelde toewijzing van de 
zetels van de Europese instellingen, en dat 
de verlening van kwijting voor de 
begrotingen van de Europese 
agentschappen daardoor kan worden 
beïnvloed;

Or. fr

Amendement 57
Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Michel Dantin, Véronique Mathieu Houillon, 
Elisabeth Morin-Chartier, Arnaud Danjean, Maurice Ponga, Dominique Riquet, 
Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Astrid Lulling

Ontwerpadvies
Overweging C quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C quinquies. overwegende dat de zetel van 
het Europees Parlement in Straatsburg in 
1992 is bekrachtigd door de Europese 
Raad van Edinburgh en in 1997 in het 
Verdrag van Amsterdam, en vervolgens in 
2009 is overgenomen in het Verdrag van 
Lissabon;

Or. fr

Amendement 58
Constance Le Grip, Michel Dantin, Véronique Mathieu Houillon, Elisabeth Morin-
Chartier, Arnaud Danjean, Maurice Ponga, Dominique Riquet, Cristian Dan Preda, 



PE513.022v01-00 28/76 AM\937505NL.doc

NL

Mariya Gabriel

Ontwerpadvies
Overweging C sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C sexies. overwegende dat de toewijzing 
van de zetels van de Europese instellingen 
beantwoordt aan het beginsel van de 
gedecentraliseerde organisatiestructuur;

Or. fr

Amendement 59
Constance Le Grip, Michel Dantin, Véronique Mathieu Houillon, Elisabeth Morin-
Chartier, Arnaud Danjean, Maurice Ponga, Dominique Riquet, Cristian Dan Preda, 
Mariya Gabriel, Brice Hortefeux

Ontwerpadvies
Overweging C septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C septies. overwegende dat de opening 
van de discussie over de zetel van het 
Europees Parlement onvermijdelijk een 
discussie op gang zal brengen over de bij 
het Verdrag vastgestelde toewijzing van de 
zetels van de Europese instellingen;

Or. fr

Amendement 60
Brice Hortefeux

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het besluit van de 
Commissie verzoekschriften om een 
verslag op te stellen over de plaats van de 
zetels van de instellingen van de Europese 

Schrappen
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Unie;

Or. fr

Amendement 61
Astrid Lulling

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het besluit van de 
Commissie verzoekschriften om een 
verslag op te stellen over de plaats van de 
zetels van de instellingen van de Europese 
Unie;

1. neemt nota van het besluit van de 
Commissie verzoekschriften om een 
verslag op te stellen over de plaats van de 
zetels van de instellingen van de Europese 
Unie en benadrukt daarbij dat alleen de 
Raad ter zake met eenparigheid van 
stemmen besluit;

Or. fr

Amendement 62
Tokia Saïfi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het besluit van de 
Commissie verzoekschriften om een 
verslag op te stellen over de plaats van de 
zetels van de instellingen van de Europese 
Unie;

1. neemt nota van het besluit van de 
Commissie verzoekschriften om een 
verslag op te stellen over de plaats van de 
zetels van de instellingen van de Europese 
Unie;

Or. fr

Amendement 63
Catherine Trautmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het besluit van de 
Commissie verzoekschriften om een 
verslag op te stellen over de plaats van de 
zetels van de instellingen van de Europese 
Unie;

1. neemt akte van het besluit van de 
Commissie verzoekschriften om een 
verslag op te stellen over de plaats van de 
zetels van de instellingen van de Europese 
Unie;

Or. fr

Amendement 64
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het besluit van de 
Commissie verzoekschriften om een 
verslag op te stellen over de plaats van de 
zetels van de instellingen van de Europese 
Unie;

1. neemt nota van het besluit van de 
Commissie verzoekschriften om een 
verslag op te stellen over de plaats van de 
zetels van de instellingen van de Europese 
Unie;

Or. fr

Amendement 65
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het besluit van de 
Commissie verzoekschriften om een 
verslag op te stellen over de plaats van de 
zetels van de instellingen van de Europese 
Unie;

1. neemt nota van het besluit van de 
Commissie verzoekschriften om een 
verslag op te stellen over de plaats van de 
zetels van de instellingen van de Europese 
Unie;

Or. fr
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Amendement 66
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het besluit van de 
Commissie verzoekschriften om een 
verslag op te stellen over de plaats van de 
zetels van de instellingen van de Europese 
Unie;

1. neemt nota van het besluit van de 
Commissie verzoekschriften om een 
verslag op te stellen over de plaats van de 
zetels van de instellingen van de Europese 
Unie, wetende dat een dergelijk verslag 
niet onder de bevoegdheden van het 
Europees Parlement valt aangezien de 
Verdragen daarin niet voorzien;

Or. fr

Amendement 67
Constance Le Grip, Michel Dantin, Véronique Mathieu Houillon, Elisabeth Morin-
Chartier, Arnaud Danjean, Maurice Ponga, Dominique Riquet, Cristian Dan Preda, 
Mariya Gabriel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het besluit van de 
Commissie verzoekschriften om een 
verslag op te stellen over de plaats van de 
zetels van de instellingen van de Europese 
Unie;

1. neemt akte van het besluit van de 
Commissie verzoekschriften om een 
verslag op te stellen over de plaats van de 
zetels van de instellingen van de Europese 
Unie;

Or. fr

Amendement 68
Agnès Le Brun, Astrid Lulling, Michel Dantin, Elisabeth Morin-Chartier, Arnaud 
Danjean, Dominique Riquet

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het besluit van de 
Commissie verzoekschriften om een 
verslag op te stellen over de plaats van de 
zetels van de instellingen van de Europese 
Unie;

1. neemt nota van het besluit van de
Commissie verzoekschriften om een 
verslag op te stellen over de plaats van de 
zetels van de instellingen van de Europese 
Unie;

Or. fr

Amendement 69
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

is van mening dat het "Protocol 
betreffende de plaats van de zetels van de 
instellingen en van bepaalde instanties en 
diensten van de Europese 
Gemeenschappen en van Europol"
uitsluitend gewijzigd kan worden door 
middel van een herziening van het 
Verdrag overeenkomstig artikel 48 EU, 
wat een initiatief van een lidstaat of van 
de Europese Commissie vooronderstelt;

Or. fr

Amendement 70
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Doris Pack, Marie-Christine Vergiat, 
Arnaud Danjean, Michèle Striffler, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat het uitsluitend 
de taak van de lidstaten is om de 
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Verdragen te wijzigen, waarvan de inhoud 
wordt opgelegd aan de instellingen en 
hun leden, en dat dit besluit uitsluitend 
unaniem kan worden goedgekeurd;

Or. fr

Amendement 71
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada, 
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is niettemin van mening dat de 
openlijke strijd over de kosten van de zetel 
in Straatsburg gestaakt moet worden; 
verzoekt derhalve dat de door de officiële 
diensten van het Europees Parlement 
verstrekte cijfers duidelijk worden 
vermeld in de bijlagen van het 
initiatiefverslag van de Commissie AFCO, 
waaronder de pagina's 68 tot en met 70 
van de milieuverklaring van het Europees 
Parlement van mei 2011 betreffende "de 
milieueffecten van de zetel van het 
Europees Parlement in Straatsburg", 
alsook pagina 40 van het document van 
het secretariaat-generaal van het 
Europees Parlement getiteld "REPLIES 
AND FOLLOW-UP TO THE 
DISCHARGE FOR 2010" over de 
jaarlijkse kosten van de zetel in 
Straatsburg;

Or. fr

Amendement 72
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Marie-Christine Vergiat, Doris Pack, 
Arnaud Danjean, Michèle Striffler, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. herinnert er in dat opzicht aan dat 
er twaalf perioden van maandelijkse 
plenaire vergaderingen, met inbegrip van 
de begrotingszitting, moeten worden 
georganiseerd in Straatsburg, terwijl de 
aanvullende plenaire vergaderingen in 
Brussel worden gehouden;

Or. fr

Amendement 73
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Brice Hortefeux

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. is van mening dat er in de Raad 
geen meerderheid bestaat die de zetel van 
welke Europese instelling dan ook wil 
wijzigen, wetende dat dit een slecht 
signaal naar de burgers zou zijn, die dit 
zouden kunnen opvatten alsof de lidstaten 
de beslissingsbevoegde organen van de 
Europese Unie verder van de Europese 
burger willen verwijderen; 

Or. fr

Amendement 74
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Marie-Christine Vergiat, Doris Pack, 
Agnès Le Brun, Arnaud Danjean, Michèle Striffler, Dominique Riquet, Alain Cadec, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 quater. benadrukt dat de aanvullende 
plenaire vergaderingen aanzienlijke 
kosten met zich meebrengen die verlaagd 
zouden kunnen worden door de duur van 
de gewone plenaire vergaderingen in 
Straatsburg te verlengen;

Or. fr

Amendement 75
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. neemt er nota van dat de 
Commissie constitutionele zaken een 
verslag opstelt waarmee eraan herinnerd 
kan worden dat de zetel van het Europees 
Parlement in Straatsburg is gevestigd;

Or. fr

Amendement 76
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. herinnert eraan dat het 
Europees burgerinitiatief gericht is op de 
aanneming van een besluit van de Unie 
met uitsluiting van een wijziging van het 
primaire recht, maar dat elk verzoek tot 
wijziging van het "Protocol betreffende de 
plaats van de zetels van de instellingen en 
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van bepaalde organen, instanties en 
diensten van de Europese Unie" neerkomt 
op het bij besluit wijzigen van het 
primaire recht, wat niet verenigbaar is 
met het reglement;

Or. fr

Amendement 77
Brice Hortefeux

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. sluit zich aan bij het beginsel dat het 
Europees Parlement doeltreffender, 
kosteneffectiever en milieuvriendelijker 
zou zijn indien het slechts op één plaats 
gevestigd zou zijn; wijst erop dat de 
voortzetting van de maandelijkse migratie 
tussen Brussel en Straatsburg een 
negatieve symbolische kwestie is 
geworden voor de meerderheid van de 
EU-burgers, wat schadelijk is voor de 
reputatie van het Parlement;

Schrappen

Or. fr

Amendement 78
Tokia Saïfi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. sluit zich aan bij het beginsel dat het 
Europees Parlement doeltreffender, 
kosteneffectiever en milieuvriendelijker 
zou zijn indien het slechts op één plaats 
gevestigd zou zijn; wijst erop dat de 
voortzetting van de maandelijkse migratie 

Schrappen
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tussen Brussel en Straatsburg een 
negatieve symbolische kwestie is 
geworden voor de meerderheid van de 
EU-burgers, wat schadelijk is voor de 
reputatie van het Parlement;

Or. fr

Amendement 79
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Marie-Christine Vergiat, Doris Pack, 
Michèle Striffler, Arnaud Danjean, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. sluit zich aan bij het beginsel dat het 
Europees Parlement doeltreffender, 
kosteneffectiever en milieuvriendelijker 
zou zijn indien het slechts op één plaats 
gevestigd zou zijn; wijst erop dat de 
voortzetting van de maandelijkse migratie 
tussen Brussel en Straatsburg een 
negatieve symbolische kwestie is 
geworden voor de meerderheid van de 
EU-burgers, wat schadelijk is voor de 
reputatie van het Parlement;

Schrappen

Or. fr

Amendement 80
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. sluit zich aan bij het beginsel dat het 
Europees Parlement doeltreffender, 
kosteneffectiever en milieuvriendelijker
zou zijn indien het slechts op één plaats 
gevestigd zou zijn; wijst erop dat de 
voortzetting van de maandelijkse migratie 
tussen Brussel en Straatsburg een 

2. sluit zich aan bij het beginsel dat het 
Europees Parlement een efficiëntere en 
milieuvriendelijkere werkwijze moet 
volgen;



PE513.022v01-00 38/76 AM\937505NL.doc

NL

negatieve symbolische kwestie is 
geworden voor de meerderheid van de 
EU-burgers, wat schadelijk is voor de 
reputatie van het Parlement;

Or. fr

Amendement 81
Astrid Lulling

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. sluit zich aan bij het beginsel dat het 
Europees Parlement doeltreffender, 
kosteneffectiever en milieuvriendelijker 
zou zijn indien het slechts op één plaats 
gevestigd zou zijn; wijst erop dat de 
voortzetting van de maandelijkse migratie 
tussen Brussel en Straatsburg een 
negatieve symbolische kwestie is 
geworden voor de meerderheid van de 
EU-burgers, wat schadelijk is voor de 
reputatie van het Parlement;

2. stelt vast dat het beginsel dat het 
Europees Parlement doeltreffender, 
kosteneffectiever en milieuvriendelijker 
zou zijn indien het slechts op één plaats 
gevestigd zou zijn, niet onbetwist is;

Or. fr

Amendement 82
Margrete Auken

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. sluit zich aan bij het beginsel dat het 
Europees Parlement doeltreffender, 
kosteneffectiever en milieuvriendelijker 
zou zijn indien het slechts op één plaats 
gevestigd zou zijn; wijst erop dat de 
voortzetting van de maandelijkse migratie 
tussen Brussel en Straatsburg een negatieve 
symbolische kwestie is geworden voor de 

2. sluit zich aan bij het beginsel dat het 
Europees Parlement doeltreffender, 
kosteneffectiever en milieuvriendelijker 
zou zijn indien het slechts op één plaats 
gevestigd zou zijn; wijst erop dat de 
voortzetting van de maandelijkse migratie 
tussen Brussel en Straatsburg een negatieve 
symbolische kwestie is geworden voor de 
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meerderheid van de EU-burgers, wat 
schadelijk is voor de reputatie van het 
Parlement;

meerderheid van de EU-burgers, wat 
schadelijk is voor de reputatie van de 
Europese instellingen;

Or. en

Amendement 83
Angelika Werthmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. sluit zich aan bij het beginsel dat het 
Europees Parlement doeltreffender,
kosteneffectiever en milieuvriendelijker 
zou zijn indien het slechts op één plaats 
gevestigd zou zijn; wijst erop dat de 
voortzetting van de maandelijkse migratie 
tussen Brussel en Straatsburg een negatieve 
symbolische kwestie is geworden voor de 
meerderheid van de EU-burgers, wat 
schadelijk is voor de reputatie van het 
Parlement;

2. sluit zich aan bij het beginsel dat het 
Europees Parlement doeltreffender, 
kosteneffectiever en milieuvriendelijker 
zou zijn indien het slechts op één plaats 
gevestigd zou zijn; wijst erop dat de 
voortzetting van de maandelijkse migratie 
tussen Brussel en Straatsburg een negatieve 
symbolische kwestie is geworden voor de 
meerderheid van de EU-burgers, wat 
schadelijk is voor de reputatie van het 
Parlement; merkt bovendien op dat met 
het oog op de nog steeds voortdurende 
structurele crisis in de Europese Unie en 
gelet op de begrotingssituatie van de 
lidstaten en van de Europese Unie zelf 
niet van de burgers mag worden gevergd 
dat een bedrag van op dit moment circa 
200 miljoen EUR aan reisactiviteiten in 
verband daarmee wordt uitgegeven;

Or. de

Amendement 84
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. sluit zich aan bij het beginsel dat het 
Europees Parlement doeltreffender, 
kosteneffectiever en milieuvriendelijker 
zou zijn indien het slechts op één plaats 
gevestigd zou zijn; wijst erop dat de 
voortzetting van de maandelijkse migratie 
tussen Brussel en Straatsburg een 
negatieve symbolische kwestie is 
geworden voor de meerderheid van de 
EU-burgers, wat schadelijk is voor de 
reputatie van het Parlement;

2. onderkent dat de regelmatige 
verplaatsingen naar Straatsburg extra 
kosten met zich mee kunnen brengen;
wijst erop dat de voortzetting van deze 
verplaatsingen tussen Brussel en 
Straatsburg onderwerp van debat zijn in 
het Europees Parlement;

Or. fr

Amendement 85
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. sluit zich aan bij het beginsel dat het 
Europees Parlement doeltreffender, 
kosteneffectiever en milieuvriendelijker 
zou zijn indien het slechts op één plaats 
gevestigd zou zijn; wijst erop dat de 
voortzetting van de maandelijkse migratie 
tussen Brussel en Straatsburg een negatieve 
symbolische kwestie is geworden voor de 
meerderheid van de EU-burgers, wat 
schadelijk is voor de reputatie van het 
Parlement;

2. sluit zich aan bij het beginsel dat het 
Europees Parlement doeltreffender, 
kosteneffectiever en milieuvriendelijker 
zou zijn indien het slechts op één plaats 
gevestigd zou zijn; wijst erop dat de 
voortzetting van de maandelijkse migratie 
tussen Brussel en Straatsburg een negatieve 
symbolische kwestie is geworden voor de 
meerderheid van de EU-burgers, wat 
schadelijk is voor de reputatie van het 
Parlement; is van mening dat de Europese 
instellingen, die hebben ingestemd met 
het opleggen van begrotingssoberheid aan 
een groot aantal lidstaten, nu respect 
moeten opbrengen voor de zware offers 
die honderden miljoenen burgers in die 
lidstaten hebben gebracht, en bijgevolg 
het onnodig uitgeven van overheidsgeld 
moeten vermijden; 

Or. it
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Amendement 86
Agnès Le Brun, Astrid Lulling, Tokia Saïfi, Michel Dantin, Elisabeth Morin-Chartier, 
Arnaud Danjean, Dominique Riquet

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. sluit zich aan bij het beginsel dat het 
Europees Parlement doeltreffender, 
kosteneffectiever en milieuvriendelijker 
zou zijn indien het slechts op één plaats
gevestigd zou zijn; wijst erop dat de 
voortzetting van de maandelijkse migratie 
tussen Brussel en Straatsburg een 
negatieve symbolische kwestie is 
geworden voor de meerderheid van de 
EU-burgers, wat schadelijk is voor de 
reputatie van het Parlement;

2. neemt kennis van de verzoekschriften 
die zijn ingediend, waarin wordt gevraagd 
de vestiging van het Europees Parlement 
op meer dan één plaats op te heffen, 
alsmede van de argumenten die in dat 
verband zijn aangevoerd; 

Or. fr

Amendement 87
Constance Le Grip, Michel Dantin, Véronique Mathieu Houillon, Elisabeth Morin-
Chartier, Arnaud Danjean, Maurice Ponga, Dominique Riquet, Cristian Dan Preda

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. sluit zich aan bij het beginsel dat het 
Europees Parlement doeltreffender, 
kosteneffectiever en milieuvriendelijker 
zou zijn indien het slechts op één plaats 
gevestigd zou zijn; wijst erop dat de 
voortzetting van de maandelijkse migratie 
tussen Brussel en Straatsburg een
negatieve symbolische kwestie is 
geworden voor de meerderheid van de 
EU-burgers, wat schadelijk is voor de 
reputatie van het Parlement;

2. wijst erop dat de voortzetting van de 
maandelijkse migratie tussen Brussel en 
Straatsburg nog altijd een positief symbool 
is van het Europees polycentrisme;

Or. fr
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Amendement 88
Rainer Wieland

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. sluit zich aan bij het beginsel dat het 
Europees Parlement doeltreffender, 
kosteneffectiever en milieuvriendelijker 
zou zijn indien het slechts op één plaats 
gevestigd zou zijn; wijst erop dat de 
voortzetting van de maandelijkse migratie 
tussen Brussel en Straatsburg een 
negatieve symbolische kwestie is 
geworden voor de meerderheid van de EU-
burgers, wat schadelijk is voor de reputatie 
van het Parlement;

2. is zich ervan bewust dat de maandelijkse 
migratie van het Europees Parlement 
tussen de plaatsen van werkzaamheid 
kritisch bekeken wordt door de 
meerderheid van de EU-burgers;

Or. de

Amendement 89
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Jean-Marie Cavada, Brice Hortefeux, Sandrine Bélier, Bernd Posselt, Nathalie 
Griesbeck, Jean Roatta, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. sluit zich aan bij het beginsel dat het 
Europees Parlement doeltreffender, 
kosteneffectiever en milieuvriendelijker 
zou zijn indien het slechts op één plaats 
gevestigd zou zijn; wijst erop dat de 
voortzetting van de maandelijkse migratie 
tussen Brussel en Straatsburg een 
negatieve symbolische kwestie is 
geworden voor de meerderheid van de 
EU-burgers, wat schadelijk is voor de 
reputatie van het Parlement;

2. is van mening dat efficiëntie, 
kosteneffectiviteit en 
milieuvriendelijkheid niet samenhangen 
met de zetel van het Parlement maar met 
de behoeften; wijst erop dat uit cijfers van 
de diensten van het Europees Parlement 
blijkt dat de jaarlijkse kosten van de zetel 
van het Europees Parlement in 
Straatsburg in 2010 51,5 miljoen euro 
bedroegen, ofwel 0,04% van de jaarlijkse 
begroting van de Europese Unie, hetgeen 
neerkomt op 10 eurocent per inwoner per 
jaar, en is derhalve van mening dat de 
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argumenten inzake de kosten van het 
Parlement overdreven zijn;

Or. fr

Amendement 90
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Sandrine Bélier, Nathalie Griesbeck, Bernd Posselt, Jean-Paul 
Gauzès, Jean-Marie Cavada, Jean Roatta, Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

benadrukt dat de kosten die gemoeid zijn 
met de plenaire vergaderingen in 
Straatsburg 7 445 000 euro bruto per 
vergadering bedragen en dat 80% van 
deze kosten vaste kosten zijn - zoals de 
kosten van materialen, publicaties, 
vertaling enz. - die niet samenhangen met 
de plaats van de vergadering;

Or. fr

Amendement 91
Brice Hortefeux

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat de lidstaten zich bij 
hun toetreding tot de Europese Unie ertoe 
verplicht hebben de waarden, beginselen 
en symbolen van de Europese Unie te 
respecteren;

Or. fr
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Amendement 92
Jean-Marie Cavada, Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier, Marie-Christine 
Vergiat, Michèle Striffler, Arnaud Danjean, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-
Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept de voorbeeldfunctie die 
de zetel van het Europees Parlement in 
Straatsburg heeft, waar de CO2-emissie 
tussen 2006 en 2010 dankzij gerichte 
maatregelen met 57% is verminderd, 
hetgeen overeenkomt met 3,6% van de 
totale CO2-emissie van het Europees 
Parlement;

Or. fr

Amendement 93
Edward McMillan-Scott, Anna Maria Corazza Bildt, Mário David, Raül Romeva i 
Rueda, Göran Färm, Judith A. Merkies, Krzysztof Lisek, Dan Jørgensen, Lara Comi, 
Diane Dodds, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bart Staes, Cornelis de Jong, Ulrike 
Lunacek

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de administratie om een 
diepgravende analyse te maken van de 
potentiële begrotingsbesparingen indien 
het Parlement slechts één werklocatie 
had, te weten in Brussel; vraagt om in 
deze analyse te kijken naar de 
begrotingsaspecten en de bijkomende 
kosten, zoals de besparingen die 
gerealiseerd zouden kunnen worden als er 
geen arbeidstijd meer verloren gaat en het 
werk efficiënter wordt;

Or. en
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Amendement 94
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat het in het 
Europees Jaar van de Burger niet 
verstandig is deze burgers de indruk te 
geven dat we de afstand tussen hen en de 
centra waar de besluiten van de Europese 
instellingen worden genomen willen 
vergroten; is verder van mening dat de 
onderliggende euroscepsis daarin een 
aanleiding zou vinden om kritiek te uiten 
op een te sterke concentratie van de 
besluitvormende organen in een vooraf 
vastgestelde plaats;

Or. fr

Amendement 95
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. overwegende dat het niet aan het 
Europees Parlement is de zetel van de 
Europese instellingen te bepalen; wijst 
erop dat momenteel in Frankfurt 
nieuwbouw plaatsvindt voor de ECB, dat 
de Raad in Brussel binnenkort over 
nieuwe gebouwen beschikt en dat er in de 
afgelopen jaren is geïnvesteerd in het 
Europees Parlement in Straatsburg, 
teneinde het te maken tot een waarlijk 
centrum van de Europese democratie;

Or. fr
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Amendement 96
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Marie-Christine Vergiat, Michèle 
Striffler, Arnaud Danjean, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. wijst op het economisch en sociaal 
belang van het Europees Parlement voor 
Straatsburg en de omliggende regio;

Or. fr

Amendement 97
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Doris Pack, Marie-Christine Vergiat, 
Michèle Striffler, Arnaud Danjean, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. wijst op de traditie van 
geografische diversiteit bij de verdeling 
van de Europese instellingen;

Or. fr

Amendement 98
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Jean Roatta, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. benadrukt dat bijna 95% van het 
budget van de Europese Unie wordt 
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besteed aan investeringen en derhalve ten 
bate van de burgers; voegt daaraan toe 
dat de Europese Unie, met een dergelijk 
klein budget voor het functioneren van 
haar instellingen en geen 
begrotingstekort, voor 500 miljoen 
inwoners, een voorbeeld is in deze tijden 
van crisis; 

Or. fr

Amendement 99
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Doris Pack, Marie-Christine Vergiat, 
Michèle Striffler, Arnaud Danjean, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. benadrukt dat het 
concentreren van de Europese macht in 
de stad Brussel een negatief effect zou 
hebben op de beeldvorming van de 
Europese Unie bij haar burgers;

Or. fr

Amendement 100
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Jean-Marie Cavada, Sandrine Bélier, Bernd Posselt, Jean Roatta, Nathalie 
Griesbeck, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. onderstreept de 
voorbeeldfunctie die de zetel van het 
Europees Parlement in Straatsburg heeft, 
waar de CO2-emissie tussen 2006 en 2010 
dankzij gerichte maatregelen met 57% is 
verminderd, hetgeen overeenkomt met 
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3,6% van de totale CO2-emissie van het 
Europees Parlement;

Or. fr

Amendement 101
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Doris Pack, Marie-Christine Vergiat, 
Arnaud Danjean, Michèle Striffler, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 sexies. onderstreept het feit dat 
Straatsburg in de publieke opinie het 
imago heeft gekregen van Europese 
hoofdstad van de democratie en de 
mensenrechten, vanwege de instellingen 
die daar zijn vertegenwoordigd, 
waaronder het Europees Parlement;

Or. fr

Amendement 102
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Jean-Marie Cavada, Arnaud Danjean, Sandrine Bélier, Bernd Posselt, Nathalie 
Griesbeck, Jean-Paul Gauzès, Jean Roatta

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 sexies. voegt daaraan toe dat het 
organiseren van de verplaatsingen van de 
commissie-, fractie- en 
delegatievergaderingen, die tussen 2006 
en 2010 met 23,8% zijn toegenomen, 
verantwoordelijk is voor een aanzienlijk 
grotere CO2-voetafdruk (6350 ton in 
2010) dan de zetel in Straatsburg (4199 
ton CO2 in 2010);
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Or. fr

Amendement 103
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Doris Pack, Marie-Christine Vergiat, 
Michèle Striffler, Arnaud Danjean, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 septies. onderstreept dat de stad Brussel 
in de beleving van de burger geassocieerd 
wordt met de Europese Commissie, terwijl 
de stad Straatsburg geassocieerd wordt 
met het Europees Parlement;

Or. fr

Amendement 104
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin, Jean-Marie Cavada

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 septies. is van mening dat de Europese 
burgers, gezien het succes van de Open 
Dagen die elk jaar in de zetel van het 
Europees Parlement te Straatsburg 
worden georganiseerd, de 100 000 
bezoekers per jaar buiten de plenaire 
vergaderingen en de ruim 10 000 
studenten van het Euroscola-programma, 
absoluut niet afwijzend staan tegenover de 
zetel van het Europees Parlement te 
Straatsburg;

Or. fr
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Amendement 105
Jean-Marie Cavada, Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier, Agnès Le Brun, 
Michèle Striffler, Arnaud Danjean, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 octies. maakt zich zorgen over de 
voortdurende toename (met 23,8% tussen 
2006 en 2010) van het aantal commissie-, 
fractie- en delegatievergaderingen dat 
buiten de werkplaatsen van het Europees 
Parlement wordt georganiseerd;

Or. fr

Amendement 106
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Bernd Posselt, Nathalie Griesbeck, Jean Roatta, Arnaud Danjean, Jean-Paul 
Gauzès

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. fr

Amendement 107
Jean-Marie Cavada, Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier, Marie-Christine 
Vergiat, Michèle Striffler, Arnaud Danjean, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-
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Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 nonies. stelt vast dat deze verplaatsingen 
in 2010 een CO2-voetafdruk 
vertegenwoordigden van 6350 ton CO2, 
terwijl die van de zetel in Straatsburg in 
datzelfde jaar 4199 ton bedroeg;

Or. fr

Amendement 108
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Michèle Striffler, Arnaud Danjean, 
Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 decies. merkt op dat kosteneffectiviteit 
en milieuvriendelijkheid bewerkstelligd 
kunnen worden door het aantal 
vergaderingen te reduceren dat buiten de 
officiële werkplaatsen van het Europees 
Parlement plaatsvindt;

Or. fr

Amendement 109
Cristian Dan Preda

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. respecteert de historische redenen voor 
de plenaire vergaderingen in Straatsburg 
alsook de verdragsbepalingen die het 
systeem met twee zetels vereisen; staat er 

3. respecteert de historische redenen voor 
de plenaire vergaderingen in Straatsburg en 
pleit daarom voor wijziging van de 
verdragsbepalingen inzake het systeem met 
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echter op dat dergelijke regeling niet tot in 
de eeuwigheid kan worden voortgezet en 
dat het Parlement in staat moet zijn zelf 
een voorkeur voor zijn toekomst kenbaar 
te maken;

twee zetels; is van mening dat Straatsburg 
de officiële zetel van het Europees 
Parlement moet blijven;

Or. en

Amendement 110
Rainer Wieland

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. respecteert de historische redenen voor 
de plenaire vergaderingen in Straatsburg 
alsook de verdragsbepalingen die het 
systeem met twee zetels vereisen; staat er 
echter op dat dergelijke regeling niet tot in 
de eeuwigheid kan worden voortgezet en 
dat het Parlement in staat moet zijn zelf 
een voorkeur voor zijn toekomst kenbaar te 
maken;

3. respecteert de historische redenen voor 
de plenaire vergaderingen in Straatsburg 
alsook de verdragsbepalingen die het 
systeem met slechts één zetel, maar drie 
plaatsen van werkzaamheid vereisen; staat 
er echter op dat een dergelijke regeling niet 
tot in de eeuwigheid kan worden 
voortgezet en dat het Parlement in staat 
moet zijn zelf een voorkeur voor zijn 
toekomst kenbaar te maken;

Or. de

Amendement 111
Astrid Lulling

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. respecteert de historische redenen voor 
de plenaire vergaderingen in Straatsburg 
alsook de verdragsbepalingen die het 
systeem met twee zetels vereisen; staat er 
echter op dat dergelijke regeling niet tot in 
de eeuwigheid kan worden voortgezet en 
dat het Parlement in staat moet zijn zelf 
een voorkeur voor zijn toekomst kenbaar 
te maken;

3. respecteert de historische redenen voor 
de plenaire vergaderingen in Straatsburg 
alsook de verdragsbepalingen waarin is 
vastgelegd dat Straatsburg de zetel van het 
Europees Parlement is en Brussel en 
Luxemburg de werkplaatsen zijn;
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Or. fr

Amendement 112
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. respecteert de historische redenen voor 
de plenaire vergaderingen in Straatsburg 
alsook de verdragsbepalingen die het 
systeem met twee zetels vereisen; staat er 
echter op dat dergelijke regeling niet tot in 
de eeuwigheid kan worden voortgezet en 
dat het Parlement in staat moet zijn zelf 
een voorkeur voor zijn toekomst kenbaar 
te maken;

3. respecteert en benadrukt de historische 
redenen voor de plenaire vergaderingen in 
Straatsburg alsook de verdragsbepalingen 
die het systeem met één zetel en drie 
werkplaatsen vereisen;

Or. fr

Amendement 113
Tokia Saïfi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. respecteert de historische redenen voor 
de plenaire vergaderingen in Straatsburg 
alsook de verdragsbepalingen die het 
systeem met twee zetels vereisen; staat er 
echter op dat dergelijke regeling niet tot in 
de eeuwigheid kan worden voortgezet en 
dat het Parlement in staat moet zijn zelf 
een voorkeur voor zijn toekomst kenbaar 
te maken;

3. respecteert de historische redenen voor 
de plenaire vergaderingen in Straatsburg 
alsook de verdragsbepalingen die het 
systeem met twee zetels vereisen;

Or. fr
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Amendement 114
Margrete Auken

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. respecteert de historische redenen voor 
de plenaire vergaderingen in Straatsburg 
alsook de verdragsbepalingen die het 
systeem met twee zetels vereisen; staat er 
echter op dat dergelijke regeling niet tot in 
de eeuwigheid kan worden voortgezet en 
dat het Parlement in staat moet zijn zelf 
een voorkeur voor zijn toekomst kenbaar 
te maken;

3. onderkent de historische redenen voor 
de plenaire vergaderingen van het 
Parlement in Straatsburg alsook de 
verdragsbepalingen die in drie 
werklocaties voorzien; staat er echter op 
dat de huidige regeling niet haalbaar is en 
dat het Parlement in staat moet zijn zelf 
zijn eigen werkregelingen te kiezen;

Or. en

Amendement 115
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. respecteert de historische redenen voor 
de plenaire vergaderingen in Straatsburg 
alsook de verdragsbepalingen die het 
systeem met twee zetels vereisen; staat er 
echter op dat dergelijke regeling niet tot in 
de eeuwigheid kan worden voortgezet en 
dat het Parlement in staat moet zijn zelf 
een voorkeur voor zijn toekomst kenbaar te
maken;

3. respecteert de historische redenen voor 
de plenaire vergaderingen in Straatsburg 
alsook de verdragsbepalingen die het 
systeem met twee zetels vereisen; blijft 
ervan overtuigd dat het Europees
Parlement zelf een voorkeur inzake de
toekomst van dit systeem kenbaar kan
maken, indien het dat nodig vindt;

Or. fr

Amendement 116
Brice Hortefeux

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. respecteert de historische redenen voor 
de plenaire vergaderingen in Straatsburg 
alsook de verdragsbepalingen die het 
systeem met twee zetels vereisen; staat er 
echter op dat dergelijke regeling niet tot in 
de eeuwigheid kan worden voortgezet en 
dat het Parlement in staat moet zijn zelf 
een voorkeur voor zijn toekomst kenbaar 
te maken;

3. wijst op het historisch karakter en de 
symbolische betekenis van de officiële 
zetel van het Europees Parlement in 
Straatsburg;

Or. fr

Amendement 117
Catherine Trautmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. respecteert de historische redenen voor 
de plenaire vergaderingen in Straatsburg 
alsook de verdragsbepalingen die het 
systeem met twee zetels vereisen; staat er 
echter op dat dergelijke regeling niet tot in 
de eeuwigheid kan worden voortgezet en 
dat het Parlement in staat moet zijn zelf 
een voorkeur voor zijn toekomst kenbaar 
te maken;

3. respecteert de historische redenen voor 
de plenaire vergaderingen in Straatsburg 
alsook de verdragsbepalingen die een
systeem vereisen met één zetel voor het 
Europees Parlement, in Straatsburg, en 
met drie werkplaatsen; wijst erop dat de 
belangrijkste beweegreden voor deze 
verdeling het uitgangspunt van 
polycentrisme is, waarbij andere 
agentschappen zijn toebedeeld aan andere 
lidstaten;

Or. fr

Amendement 118
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. respecteert de historische redenen voor 
de plenaire vergaderingen in Straatsburg 
alsook de verdragsbepalingen die het 
systeem met twee zetels vereisen; staat er 
echter op dat dergelijke regeling niet tot in 
de eeuwigheid kan worden voortgezet en 
dat het Parlement in staat moet zijn zelf 
een voorkeur voor zijn toekomst kenbaar te 
maken;

3. respecteert de historische redenen voor 
de plenaire vergaderingen in Straatsburg 
alsook de verdragsbepalingen die het 
systeem met twee zetels vereisen; staat er 
echter op dat dergelijke regeling niet tot in 
de eeuwigheid kan worden voortgezet en 
dat het Parlement in staat moet zijn zelf 
een voorkeur voor zijn toekomst kenbaar te 
maken uit hoofde van dezelfde 
democratische beginselen als die 
waarvoor het garant wil staan; 

Or. it

Amendement 119
Jarosław Leszek Wałęsa

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. respecteert de historische redenen voor 
de plenaire vergaderingen in Straatsburg 
alsook de verdragsbepalingen die het 
systeem met twee zetels vereisen; staat er 
echter op dat dergelijke regeling niet tot in 
de eeuwigheid kan worden voortgezet en 
dat het Parlement in staat moet zijn zelf 
een voorkeur voor zijn toekomst kenbaar 
te maken;

3. respecteert de historische redenen voor 
de plenaire vergaderingen in Straatsburg 
alsook de verdragsbepalingen die het 
systeem met twee zetels vereisen; staat er 
echter op dat dergelijke regeling niet tot in 
de eeuwigheid kan worden voortgezet en 
dat het Europees Parlement de 
mogelijkheid moet hebben deel te nemen 
aan het debat over zijn toekomst;

Or. pl

Amendement 120
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Marie-Christine Vergiat, Michèle 
Striffler, Arnaud Danjean, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. respecteert de historische redenen voor 
de plenaire vergaderingen in Straatsburg 

3. respecteert de historische redenen voor 
de plenaire vergaderingen in Straatsburg 
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alsook de verdragsbepalingen die het 
systeem met twee zetels vereisen; staat er 
echter op dat dergelijke regeling niet tot in 
de eeuwigheid kan worden voortgezet en 
dat het Parlement in staat moet zijn zelf 
een voorkeur voor zijn toekomst kenbaar 
te maken;

alsook de verdragsbepalingen die het 
systeem met twee zetels vereisen;

Or. fr

Amendement 121
Constance Le Grip, Michel Dantin, Véronique Mathieu Houillon, Elisabeth Morin-
Chartier, Arnaud Danjean, Maurice Ponga, Dominique Riquet, Cristian Dan Preda, 
Mariya Gabriel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. respecteert de historische redenen voor 
de plenaire vergaderingen in Straatsburg 
alsook de verdragsbepalingen die het 
systeem met twee zetels vereisen; staat er 
echter op dat dergelijke regeling niet tot in 
de eeuwigheid kan worden voortgezet en 
dat het Parlement in staat moet zijn zelf 
een voorkeur voor zijn toekomst kenbaar 
te maken;

3. respecteert en benadrukt de historische 
redenen voor de plenaire vergaderingen in 
Straatsburg alsook de verdragsbepalingen 
die het systeem met één zetel en drie 
werkplaatsen vereisen;

Or. fr

Amendement 122
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Jean-Marie Cavada, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. respecteert de historische redenen voor 
de plenaire vergaderingen in Straatsburg 
alsook de verdragsbepalingen die het 
systeem met twee zetels vereisen; staat er 

3. respecteert de historische en 
symbolische redenen voor de plenaire 
vergaderingen in Straatsburg alsook de 
verdragsbepalingen waarin is vastgelegd 
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echter op dat dergelijke regeling niet tot in 
de eeuwigheid kan worden voortgezet en 
dat het Parlement in staat moet zijn zelf 
een voorkeur voor zijn toekomst kenbaar 
te maken;

dat de zetel van het Europees Parlement 
in Straatsburg is gevestigd en waarin 
wordt vereist dat het Europees Parlement 
zijn twaalf maandelijkse plenaire 
vergaderingen in Straatsburg houdt, zoals 
het arrest van het Hof van Justitie van 13 
december 2012 heeft onderstreept;

Or. fr

Amendement 123
Agnès Le Brun, Astrid Lulling, Michel Dantin, Elisabeth Morin-Chartier, Arnaud 
Danjean, Dominique Riquet

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. respecteert de historische redenen voor 
de plenaire vergaderingen in Straatsburg 
alsook de verdragsbepalingen die het 
systeem met twee zetels vereisen; staat er 
echter op dat dergelijke regeling niet tot in 
de eeuwigheid kan worden voortgezet en 
dat het Parlement in staat moet zijn zelf 
een voorkeur voor zijn toekomst kenbaar 
te maken;

3. merkt op dat de geografische mobiliteit 
van de Europese afgevaardigden inherent 
is aan hun functie en is van mening dat 
de voortzetting van de maandelijkse 
migratie tussen Brussel en Straatsburg 
geen belangrijke rol speelt in de reputatie 
van het Europees Parlement bij de 
burgers van de Unie;

Or. fr

Amendement 124
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(1) voegt daaraan toe dat alle nieuwe 
agentschappen en instellingen in de 
nieuwe lidstaten moeten worden 
gevestigd;
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Or. fr

Amendement 125
Agnès Le Brun, Tokia Saïfi, Michel Dantin, Elisabeth Morin-Chartier, Arnaud Danjean, 
Dominique Riquet, Astrid Lulling

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

wijst er voor het overige op dat de zetel in 
Straatsburg, waar de CO2-voetafdruk 
tussen 2006 en 2010 met 57% is 
verminderd, een pionier is op het gebied 
van milieuvriendelijkheid en dat de 
jaarlijkse kosten van de zetel door 
tegenstanders ernstig overschat worden, 
zoals blijkt uit de gegevens van het 
secretariaat-generaal van het Europees 
Parlement;

Or. fr

Amendement 126
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

wijst erop dat aan Kroatië, dat op 1 juli 
2013 de 28e lidstaat wordt, een voorstel 
moet worden gedaan voor de vestiging 
van een van de toekomstige 
agentschappen of instellingen van de 
Europese Unie;

Or. fr
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Amendement 127
Brice Hortefeux

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op en respecteert de 
bepalingen van het Verdrag, die een 
systeem van één zetel en drie 
werkplaatsen vereisen;

Or. fr

Amendement 128
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt op dat het zetelvraagstuk 
tevens gevolgen heeft voor de locatie van 
de Europese ombudsman, die momenteel 
zowel in Straatsburg als in Brussel over 
kantoorruimte beschikt; is van mening dat 
de ombudsman moet worden 
geraadpleegd ten aanzien van zijn 
werkomstandigheden en de keuze moet 
worden gelaten waar zijn organisatie te 
huisvesten; verzoekt om herziening van 
artikel 13 van het Besluit van het 
Parlement over de algemene voorwaarden 
voor de uitoefening van het ambt van de 
ombudsman;

Or. en

Amendement 129
Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Michel Dantin, Véronique Mathieu Houillon, 
Elisabeth Morin-Chartier, Arnaud Danjean, Maurice Ponga, Dominique Riquet, 
Cristian Dan Preda
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op het symbolische karakter 
van de stad Straatsburg, die het Duitse 
symbool is van de verzoening tussen de 
Europese volkeren;

Or. fr

Amendement 130
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Marie-Christine Vergiat, Doris Pack, 
Michèle Striffler, Arnaud Danjean, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt het symbolische en 
historische belang van de vestiging van 
het Europees Parlement in Straatsburg in 
het kader van het proces van de Europese 
verzoening;

Or. fr

Amendement 131
Edward McMillan-Scott, Anna Maria Corazza Bildt, Mário David, Raül Romeva i 
Rueda, Göran Färm, Judith A. Merkies, Krzysztof Lisek, Dan Jørgensen, Lara Comi, 
Diane Dodds, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bart Staes, Cornelis de Jong, Ulrike 
Lunacek

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de desbetreffende diensten 
van het Europees Parlement om een 
analyse te maken van de overeenkomst 
tussen de Luxemburgse staat en het 
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Europees Parlement inzake het vereiste 
aantal in Luxemburg gevestigde 
personeelsleden, daarbij rekening 
houdend met een wijziging van de 
behoeften van het Parlement; deze 
analyse dient gepaard te gaan met 
voorstellen over de manier waarop deze 
overeenkomst kan worden 
heronderhandeld zonder afbreuk te doen 
aan de wettelijke bepalingen;

Or. en

Amendement 132
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michèle 
Striffler, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst er in dit verband op dat de
initiatieven van het Europees Parlement 
op het gebied van zelfbestuur van zijn 
zetel in Straatsburg tenietgedaan zijn door 
het Hof van Justitie middels zijn besluit 
van 13 december 2012 en dat derhalve 
elke actie van het Parlement inzake de 
bepaling van de zetels van de instellingen 
van de Europese Unie niet in 
overeenstemming zijn met de Verdragen 
die het, als democratisch 
vertegenwoordiger van de Europese 
burgers, nochtans wenst te verdedigen;

Or. fr

Amendement 133
Brice Hortefeux

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 ter. wijst erop dat ingevolge artikel 48 
van het VWEU voor een herziening van 
de Verdragen een politiek besluit van de 
Europese Raad nodig is;

Or. fr

Amendement 134
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Doris Pack, Marie-Christine Vergiat, 
Michèle Striffler, Arnaud Danjean, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. onderkent de waarde die 
Straatsburg, waar jaarlijks 100 000 
bezoekers komen buiten de plenaire 
vergaderingen, naast ruim 10 000 
studenten in het kader van het Euroscola, 
heeft op educatief gebied en voor de 
burgers; 

Or. fr

Amendement 135
Constance Le Grip, Michel Dantin, Véronique Mathieu Houillon, Elisabeth Morin-
Chartier, Arnaud Danjean, Maurice Ponga, Dominique Riquet, Cristian Dan Preda, 
Mariya Gabriel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt dat geografische 
mobiliteit een integraal onderdeel 
uitmaakt van het Europese project en een 
zaak is van alle politiek 
verantwoordelijken en van alle 



PE513.022v01-00 64/76 AM\937505NL.doc

NL

ambtenaren op zowel nationaal als 
Europees niveau; voor de leden van het 
Europees Parlement is deze mobiliteit 
inherent aan hun functie als 
vertegenwoordiger van de Europese Unie;

Or. fr

Amendement 136
Edward McMillan-Scott, Anna Maria Corazza Bildt, Mário David, Raül Romeva i 
Rueda, Göran Färm, Judith A. Merkies, Krzysztof Lisek, Dan Jørgensen, Lara Comi, 
Diane Dodds, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bart Staes, Cornelis de Jong, Ulrike 
Lunacek

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt de administratie van het 
Parlement om Eurobarometer of een 
soortgelijke professionele opiniepeiler 
opdracht te gegeven om tegen 1 januari 
2014 een enquête uit te voeren naar de 
mening van de Europese burgers over het 
feit dat het Parlement meerdere 
vestigingsplaatsen heeft en daarbij 
specifiek te verwijzen naar de financiële, 
ecologische en efficiëntiekosten van deze 
regeling;

Or. en

Amendement 137
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michèle 
Striffler, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. wijst erop dat Europa is gebouwd op 
de grondslag van een polycentrisch 
Europa, waarbinnen de instellingen en 
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agentschappen zo goed mogelijk over de 
27 lidstaten worden verdeeld, teneinde de 
afstand tussen de burger en de centra 
waar de besluiten worden genomen te 
verkleinen en een machtsconcentratie te 
vermijden waar burgers geen voorstander 
van zijn;

Or. fr

Amendement 138
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Doris Pack, Marie-Christine Vergiat, 
Michèle Striffler, Arnaud Danjean, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. onderkent dat het nodig is de 
werkomstandigheden tijdens de gewone 
plenaire vergaderingen in Straatsburg te 
verbeteren;

Or. fr

Amendement 139
Constance Le Grip, Michel Dantin, Véronique Mathieu Houillon, Arnaud Danjean,
Dominique Riquet, Elisabeth Morin-Chartier, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, 
Mariya Gabriel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. is van mening dat decentralisatie 
ten opzichte van Brussel de 
onafhankelijkheid van de wetgevende 
macht bevordert;

Or. fr
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Amendement 140
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. wijst erop dat het feit dat er 
meerdere plaatsen zijn waar besluiten 
worden genomen van fundamenteel 
belang is voor de Europese burger;

Or. fr

Amendement 141
Constance Le Grip, Michel Dantin, Véronique Mathieu Houillon, Elisabeth Morin-
Chartier, Arnaud Danjean, Maurice Ponga, Dominique Riquet, Cristian Dan Preda, 
Mariya Gabriel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. is van mening dat de keuze 
van de zetel van de instellingen van de 
Europese Unie voortkomt uit de 
aanhoudende wens de afstand van de 
burgers tot Europa zo klein mogelijk te 
houden, en dit Europa niet in één enkele 
plaats te concentreren;

Or. fr

Amendement 142
Astrid Lulling

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt het Parlement zijn mening te Schrappen
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geven over de voortzetting van de huidige 
regeling, en beveelt het Parlement aan 
om, indien een passende meerderheid van 
stemmen wordt opgetekend, 
verdragswijzigingen voor te stellen 
krachtens artikel 48.

Or. fr

Amendement 143
Tokia Saïfi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt het Parlement zijn mening te 
geven over de voortzetting van de huidige 
regeling, en beveelt het Parlement aan 
om, indien een passende meerderheid van 
stemmen wordt opgetekend, 
verdragswijzigingen voor te stellen 
krachtens artikel 48.

Schrappen

Or. fr

Amendement 144
Catherine Trautmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt het Parlement zijn mening te 
geven over de voortzetting van de huidige 
regeling, en beveelt het Parlement aan 
om, indien een passende meerderheid van 
stemmen wordt opgetekend, 
verdragswijzigingen voor te stellen 
krachtens artikel 48.

Schrappen

Or. fr



PE513.022v01-00 68/76 AM\937505NL.doc

NL

Amendement 145
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Doris Pack, Michèle Striffler, Arnaud 
Danjean, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt het Parlement zijn mening te 
geven over de voortzetting van de huidige 
regeling, en beveelt het Parlement aan 
om, indien een passende meerderheid van 
stemmen wordt opgetekend, 
verdragswijzigingen voor te stellen 
krachtens artikel 48.

Schrappen

Or. fr

Amendement 146
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Jean Roatta, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt het Parlement zijn mening te 
geven over de voortzetting van de huidige 
regeling, en beveelt het Parlement aan 
om, indien een passende meerderheid van 
stemmen wordt opgetekend, 
verdragswijzigingen voor te stellen 
krachtens artikel 48.

Schrappen

Or. fr

Amendement 147
Cristian Dan Preda

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt het Parlement zijn mening te 
geven over de voortzetting van de huidige 
regeling, en beveelt het Parlement aan om, 
indien een passende meerderheid van 
stemmen wordt opgetekend,
verdragswijzigingen voor te stellen 
krachtens artikel 48;

4. beveelt het Parlement aan om 
verdragswijzigingen voor te stellen 
krachtens artikel 48 teneinde de huidige 
regeling te beëindigen, rekening houdend 
met het feit dat Straatsburg de enige 
officiële vestigingsplaats van het 
Parlement is;

Or. en

Amendement 148
Margrete Auken

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt het Parlement zijn mening te 
geven over de voortzetting van de huidige 
regeling, en beveelt het Parlement aan om, 
indien een passende meerderheid van 
stemmen wordt opgetekend,
verdragswijzigingen voor te stellen
krachtens artikel 48;

4. verzoekt het Parlement zijn mening te 
geven over de voortzetting van de huidige 
regeling, en beveelt het Parlement aan om, 
indien een passende meerderheid van 
stemmen wordt opgetekend, een 
verdragsherzieningsprocedure te initiëren
krachtens artikel 48 van het VEU;

Or. en

Amendement 149
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt het Parlement zijn mening te 
geven over de voortzetting van de huidige 
regeling, en beveelt het Parlement aan 
om, indien een passende meerderheid van 
stemmen wordt opgetekend, 
verdragswijzigingen voor te stellen 
krachtens artikel 48.

4. wijst erop dat het niet aan het Europees 
Parlement is te bepalen waar zijn zetel is, 
maar aan de lidstaten, met algemene 
instemming.
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Or. fr

Amendement 150
Brice Hortefeux

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt het Parlement zijn mening te 
geven over de voortzetting van de huidige 
regeling, en beveelt het Parlement aan 
om, indien een passende meerderheid van 
stemmen wordt opgetekend, 
verdragswijzigingen voor te stellen 
krachtens artikel 48.

4. is erover verbaasd en betreurt het dat de 
Commissie constitutionele zaken een 
verslag opstelt over de plaats van de zetels 
van de instellingen van de Europese Unie.

Or. fr

Amendement 151
Daniël van der Stoep

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt het Parlement zijn mening te 
geven over de voortzetting van de huidige 
regeling, en beveelt het Parlement aan 
om, indien een passende meerderheid van 
stemmen wordt opgetekend, 
verdragswijzigingen voor te stellen 
krachtens artikel 48.

4. wijst erop dat het opheffen van Brussel 
als vestigingsplaats van het Europees 
Parlement de voorkeur verdient, daar dit 
vrijwel direct geregeld kan worden en al 
binnen een zeer aanzienbare tijd, forse 
kostenbesparingen zal opleveren.

Or. nl

Amendement 152
Agnès Le Brun, Astrid Lulling, Tokia Saïfi, Michel Dantin, Elisabeth Morin-Chartier, 
Arnaud Danjean, Dominique Riquet

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt het Parlement zijn mening te 
geven over de voortzetting van de huidige 
regeling, en beveelt het Parlement aan 
om, indien een passende meerderheid van 
stemmen wordt opgetekend, 
verdragswijzigingen voor te stellen 
krachtens artikel 48.

4. benadrukt dat de vaststelling van de 
zetel van het Europees Parlement 
uitsluitend de bevoegdheid van de 
Europese Raad is; is van mening dat de 
vaststelling van de zetel van het Europees 
Parlement onderdeel is van de meer 
algemene problematiek van de vaststelling 
van de zetels van alle Europese 
instellingen.

Or. fr

Amendement 153
Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Michel Dantin, Véronique Mathieu Houillon, 
Elisabeth Morin-Chartier, Arnaud Danjean, Maurice Ponga, Dominique Riquet, 
Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt het Parlement zijn mening te 
geven over de voortzetting van de huidige 
regeling, en beveelt het Parlement aan 
om, indien een passende meerderheid van 
stemmen wordt opgetekend, 
verdragswijzigingen voor te stellen 
krachtens artikel 48.

4. benadrukt dat het hier een verslag 
betreft in het kader van een gewone 
initiatiefprocedure, waarvoor geen 
uitvoeringsplicht geldt, en dat het 
vraagstuk van de zetels van de Europese 
instellingen onder de Verdragen valt en 
derhalve afhangt van de unanieme 
politieke wil van de lidstaten.

Or. fr

Amendement 154
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean Roatta, Bernd Posselt, Nathalie Griesbeck, Jean-Paul 
Gauzès, Constance Le Grip

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – punt 1 (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

(1) is van mening dat het zogenaamde 
"verzoekschrift" 0630/2006 in feite geen 
verzoekschrift is omdat het niet voldoet 
aan de criteria voor ontvankelijkheid voor 
aan het Europees Parlement gerichte 
verzoekschriften, conform voormalig 
artikel 191, lid 2, dat vervangen is door 
artikel 201, lid ... van het reglement van 
het Europees Parlement, aangezien in 
strijd met dit Reglement noch de 
nationaliteit noch het adres van de 
"indieners" worden vermeld, hetgeen 
impliceert dat elektronisch ondertekende 
petities niet ontvankelijk zijn als 
verzoekschrift en dat op geen enkele 
manier kan worden gegarandeerd dat er 
daadwerkelijk of virtueel voldoende steun 
is voor dit initiatief.

Or. fr

Amendement 155
Brice Hortefeux

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt het Parlement het verslag 
van de Commissie constitutionele zaken 
inzake de plaats van de zetels van de 
instellingen van de Europese Unie af te 
wijzen, omdat het in strijd is met de 
Verdragen.

Or. fr

Amendement 156
Catherine Trautmann
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst de Commissie constitutionele 
zaken erop dat er geen restricties zijn aan 
de bevoegdheid van het Europees 
Parlement om zichzelf te organiseren, 
maar dat zijn zetel is vastgelegd in de 
Verdragen.

Or. fr

Amendement 157
Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Michel Dantin, Elisabeth Morin-Chartier, Arnaud 
Danjean, Maurice Ponga, Dominique Riquet, Véronique Mathieu Houillon, Cristian 
Dan Preda, Mariya Gabriel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat het initiatiefverslag er 
niet toe mag leiden dat gehandeld wordt 
in strijd met de Europese Verdragen, 
waarin is vastgelegd dat de zetel van het 
Europees Parlement in Straatsburg is en 
dat daar twaalf plenaire vergaderingen 
per jaar plaatsvinden. 

Or. fr

Amendement 158
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is in het licht van bovenstaande 
paragraaf van mening dat de indienster 
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de enige is die voldoet aan de criteria voor 
ontvankelijkheid van verzoekschrift 0630-
2006, hetgeen betekent dat dit 
"verzoekschrift" door slechts één persoon 
is ondertekend.

Or. fr

Amendement 159
Catherine Trautmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. vraagt dat de cijfers betreffende de 
kosten van de werkplaatsen van het 
Europees Parlement die in het verslag 
worden genoemd, in het bijzonder de 
jaarlijkse kosten en de CO2-voetafdruk, 
niet zonder meer worden overgenomen 
door protestcampagnes, maar aan een 
gedegen studie worden onderworpen, op 
basis van verifieerbare gegevens die 
worden gegenereerd door het secretariaat-
generaal van het Europees Parlement.

Or. fr

Amendement 160
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. vindt het te betreuren dat het debat 
zich concentreert op een onderwerp 
waarmee 0,4% van de jaarlijkse begroting 
van de Europese Unie is gemoeid, terwijl 
de burgers van de Europese Unie 
verwachten dat haar algemene begroting 
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toereikend is om de financiële problemen 
van de lidstaten aan te pakken.

Or. fr

Amendement 161
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin, Brice Hortefeux

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. verzoekt de Juridische Dienst 
van het Europees Parlement vast te stellen 
of een dergelijk verslag inzake de plaats 
van de zetels van de instellingen van de 
Europese Unie een wettelijke grondslag 
heeft.

Or. fr

Amendement 162
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. is van mening dat 
verzoekschriften inzake de zetels van de 
instellingen moeten worden doorgestuurd 
naar de lidstaten, de enige betrokkenen 
die hierover een besluit kunnen nemen.

Or. fr

Amendement 163
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 sexies. is van mening dat het 
initiatiefverslag van de Commissie 
constitutionele zaken geen enkel juridisch 
gevolg mag hebben.

Or. fr

Amendement 164
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michèle 
Striffler, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 septies. wijst erop dat het Europees 
Parlement pas over het vraagstuk van de 
zetels van de Europese instellingen mag 
worden geraadpleegd nadat er door de 
Raad een intergouvernementele 
conferentie bijeengeroepen is, waarin 
echter geenszins is voorzien.

Or. fr


