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Amendamentul 1
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Referirea -Aa (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

-Aa. având în vedere articolul 341 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, ex-articolul 289 din Tratatul 
de instituire a Comunității Europene,

Or. fr

Amendamentul 2
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Referirea -Ab (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

-Ab. având în vedere Consiliul European 
de la Edinburgh din 11 și 
12 decembrie 1992,

Or. fr

Amendamentul 3
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Referirea -A (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

-A. având în vedere Hotărârea Curții de 
Justiție din 1 octombrie 1997 în cauza C-
345/95 care confirmă că sediul 
Parlamentului se stabilește în 
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conformitate cu articolul 289 din Tratatul 
de instituire a Comunității Europene,

Or. fr

Amendamentul 4
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Referirea -A (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

-A. având în vedere Protocolul (nr. 6) 
privind stabilirea sediilor unor instituții și 
ale anumitor organe, oficii, agenții și 
servicii ale Uniunii Europene,

Or. fr

Amendamentul 5
Brice Hortefeux

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât au fost depuse anumite petiții 
care solicită ca Parlamentul European să 
înceteze a avea mai multe sedii;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 6
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât au fost depuse anumite petiții A. întrucât au fost depuse anumite petiții 
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care solicită ca Parlamentul European să 
înceteze a avea mai multe sedii;

privind sediul Parlamentului European și 
locațiile în care acesta își desfășoară 
activitatea;

Or. fr

Amendamentul 7
Margrete Auken

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât au fost depuse anumite petiții 
care solicită ca Parlamentul European să 
înceteze a avea mai multe sedii;

A. întrucât au fost depuse șase petiții care 
solicită ca Parlamentul European să 
înceteze a avea mai multe sedii;

Or. en

Amendamentul 8
Brice Hortefeux

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât au fost depuse anumite petiții 
care solicită ca Parlamentul European să 
înceteze a avea mai multe sedii;

A. având în vedere Protocolul (nr. 6) 
anexat la Tratatul privind Uniunea 
Europeană și la Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, referitor 
la stabilirea sediilor unor instituții și ale 
anumitor organe, oficii, agenții și servicii 
ale Uniunii Europene;
având în vedere al treilea protocol anexat 
la Tratatul de instituire a Comunității 
Europene a Energiei Atomice,
având în vedere articolul 1 litera (a) din 
Decizia de la Edinburgh din 
12 decembrie 1992;
având în vedere articolul 341 din TFUE;
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având în vedere Hotărârile din 
1 octombrie 1997 și 13 decembrie 2012 ale 
Curții de Justiție a Uniunii Europene;
având în vedere Raportul din anul 2010 
elaborat de Secretarul General al 
Parlamentului European ca răspuns la 
întrebările vizând pregătirea descărcării 
de gestiune a Parlamentului European
aferentă anului 2011;

Or. fr

Amendamentul 9
Rainer Wieland

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât au fost depuse anumite petiții 
care solicită ca Parlamentul European să 
înceteze a avea mai multe sedii;

A. întrucât au fost depuse anumite petiții 
care solicită ca Parlamentul European să 
înceteze a-și desfășura activitatea în mai 
multe sedii;

Or. de

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

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât au fost depuse anumite petiții 
care solicită ca Parlamentul European să 
înceteze a avea mai multe sedii;

A. întrucât au fost depuse anumite petiții 
care solicită fie ca Parlamentul European 
să înceteze a mai avea sediul la 
Strasbourg, fie ca sediul Parlamentului 
European de la Strasbourg să fie 
menținut în conformitate cu Protocolul 
(nr. 6) anexat la Tratatul privind Uniunea 
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Europeană;

Or. fr

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât au fost depuse anumite petiții 
care solicită ca Parlamentul European să 
înceteze a avea mai multe sedii;

A. întrucât au fost depuse anumite petiții 
care solicită ca Parlamentul European să 
înceteze a-și desfășura activitatea în trei
sedii;

Or. fr

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Considerentul A – paragraful 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

întrucât Protocolul privind stabilirea 
sediilor unor instituții și ale anumitor 
organe, oficii, agenții și servicii ale 
Uniunii Europene face parte integrantă 
din tratat în temeiul articolului 341 din 
TFUE și, așadar, din dreptul primar, fiind 
ratificat ca parte a Tratatului de la 
Amsterdam de toate statele membre, în 
conformitate cu normele lor 
constituționale;

Or. fr



PE513.022v01-00 8/75 AM\937505RO.doc

RO

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

Proiect de aviz
Considerentul A – paragraful 2 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

întrucât Hotărârea din 13 decembrie 2012 
a Curții de Justiție a Uniunii Europene în 
cauzele conexate C-237/11 și C-238/11, 
Franța/Parlamentul European anulează 
deliberările din 9 martie 2011 ale 
Parlamentului European;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât sediul Parlamentului 
European se află din 1952 la Strasbourg 
și a fost confirmat de Consiliul European 
de la Edinburgh în 1992 și de Tratatul de 
la Amsterdam în 1997, nefiind modificat 
de Tratatul de la Lisabona;

Or. fr

Amendamentul 15
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès
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Proiect de aviz
Referirea -Aa (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

-Aa. având în vedere articolul 5 din 
TFUE,

Or. fr

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât în 2010 costul anual real al 
întreținerii sediului de la Strasbourg a 
fost de 51,5 milioane de euro, 
reprezentând 0,04 % din bugetul anual al 
Uniunii Europene sau 10 cenți pentru 
fiecare cetățean pe an;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât, începând cu Tratatul de la 
Amsterdam din 1997, prevederile 
tratatului impun în mod oficial, în ceea ce 
privește Parlamentul European, un sistem 
cu un sediu la Strasbourg și cu alte două 
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locații de desfășurare a activității la 
Bruxelles și la Luxemburg;

Or. fr

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Considerentul Ac (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ac. întrucât valoarea cheltuielilor 
aferente sesiunilor plenare de la 
Strasbourg se ridică la 7 445 000 de euro 
brut per sesiune și întrucât 80 % din 
aceste cheltuieli sunt fixe și independente 
de locul în care se desfășoară sesiunea 
(echipamente, publicații, traduceri etc.);

Or. fr

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Considerentul Ac (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ac. întrucât anumite sedii ale instituțiilor 
europene au fost alese în funcție de 
valoarea lor simbolică, așa cum este cazul 
orașului Strasbourg, oraș simbolic al 
reconcilierii franco-germane aflat la 
originea proiectului de pace european;

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

Proiect de aviz
Considerentul Ad (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ad. întrucât noțiunea de mobilitate este 
inerentă funcției de parlamentar 
european, care necesită cel puțin 
numeroase deplasări între Parlamentul 
European, statul membru de origine și 
circumscripția electorală;

Or. fr

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Considerentul Ad (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ad. întrucât, în temeiul articolului unic al 
Protocolului (nr. 6) anexat la TFUE, 
Parlamentul European are sediul la 
Strasbourg, Consiliul are sediul la 
Bruxelles, Comisia are sediul la 
Bruxelles, Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene are sediul la Luxemburg, 
Curtea de Conturi are sediul la 
Luxemburg, Comitetul Economic și 
Social are sediul la Bruxelles, Comitetul 
Regiunilor are sediul la Bruxelles, Banca 
Europeană de Investiții are sediul la 
Luxemburg, Banca Centrală Europeană 
are sediul la Frankfurt și Oficiul 
European de Poliție (Europol) are sediul 
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la Haga;

Or. fr

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Referirea -Ae (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ae. având în vedere Declarația de mediu a 
Parlamentului European pentru anul 
2010 din mai 2011 și în special 
paginile 68-70,

Or. fr

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Referirea -Af (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

Af. având în vedere documentul 
Secretariatului General al Parlamentului 
European intitulat „Răspunsuri și urmări 
ale descărcării de gestiune pentru anul 
2010”,

Or. fr

Amendamentul 24
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Constance Le Grip, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin
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Proiect de aviz
Referirea -Ag (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ag. având în vedere Hotărârea din 
13 decembrie 2012 a Curții de Justiție a 
Uniunii Europene (C-237/11 și C-238/11),

Or. fr

Amendamentul 25
Brice Hortefeux

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât una dintre aceste petiții 
(0630/2006) poartă semnătura a mai mult 
de un milion de cetățeni ai UE;

B. întrucât s-au depus mai multe petiții 
privind locațiile în care Parlamentul
European își desfășoară activitatea;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât una dintre aceste petiții 
(0630/2006) poartă semnătura a mai mult 
de un milion de cetățeni ai UE;

B. întrucât una dintre aceste petiții 
(0630/2006) nu poartă un milion de
semnături exprimate în conformitate cu 
articolul 201 alineatul (2) și ex-
articolul 191 alineatul (2) din 
Regulamentul de procedură al 
Parlamentului European, deoarece nu 
îndeplinește criteriile de admisibilitate 
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privind semnăturile; întrucât de consideră 
că are la bază inițiativa unor deputați 
(deputate) în Parlamentul European care 
doresc să eludeze aplicarea tratatelor pe 
calea petițiilor;

Or. fr

Amendamentul 27
Zbigniew Ziobro

Proiect de aviz
Considerentul B – paragraful 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

întrucât în perioadă de criză Parlamentul 
European, animat de principiul 
solidarității cu cetățenii Uniunii 
Europene, ar trebui să își concentreze mai 
mult eforturile asupra economiilor care 
trebuie realizate în sectorul 
administrației;

Or. pl

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

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât organizarea sesiunilor 
plenare la Strasbourg are la bază motive 
istorice, în special caracterul vădit 
simbolic al acestui oraș și necesitatea de a 
avea o Uniune Europeană policentrică;

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

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât, în temeiul ex-articolului 191 
alineatul (2) și al articolului 201 
alineatul (2) din Regulamentul de 
procedură al Parlamentului European, 
petițiile trebuie „să menționeze numele, 
cetățenia și domiciliul fiecăruia dintre 
petiționari”, ceea ce nu se întâmplă în 
cazul așa-numitei „petiții” nr. 0630/2006;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât instrumentul reprezentat de 
petiție sau, mai recent, de inițiativa 
cetățenească europeană (ICE) nu trebuie 
să fie folosit în scopuri polemice de către 
reprezentanții acelorași cetățeni;

Or. fr

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

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

Bb. întrucât, în conformitate cu tratatele, 
sediul Parlamentului European este 
stabilit la Strasbourg unde au loc cele 
douăsprezece sesiuni plenare anuale;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Considerentul Bc (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bc. întrucât în mintea cetățenilor 
europeni orașul Strasbourg este asociat 
cu Parlamentul European, iar capacitatea 
de primire a vizitatorilor în Strasbourg 
este mult mai mare decât la Bruxelles, 
ceea ce reprezintă un avantaj pentru 
sediul democrației europene;

Or. fr

Amendamentul 33
Brice Hortefeux

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât, începând din 2006, 
încercările Comisiei pentru petiții de a 
analiza această chestiune la nivel 
parlamentar au fost în mod repetat 
obstrucționate, în ciuda interesului larg 
pentru această chestiune în rândul 
deputaților europeni,

eliminat
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Or. fr

Amendamentul 34
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât, începând din 2006, 
încercările Comisiei pentru petiții de a 
analiza această chestiune la nivel 
parlamentar au fost în mod repetat 
obstrucționate, în ciuda interesului larg 
pentru această chestiune în rândul 
deputaților europeni,

eliminat

Or. fr

Amendamentul 35
Catherine Trautmann

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât, începând din 2006, 
încercările Comisiei pentru petiții de a 
analiza această chestiune la nivel 
parlamentar au fost în mod repetat 
obstrucționate, în ciuda interesului larg 
pentru această chestiune în rândul 
deputaților europeni,

eliminat

Or. fr

Amendamentul 36
Constance Le Grip, Michel Dantin, Véronique Mathieu Houillon, Elisabeth Morin-
Chartier, Arnaud Danjean, Maurice Ponga, Dominique Riquet, Cristian Dan Preda, 
Mariya Gabriel
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Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât, începând din 2006, 
încercările Comisiei pentru petiții de a 
analiza această chestiune la nivel 
parlamentar au fost în mod repetat 
obstrucționate, în ciuda interesului larg 
pentru această chestiune în rândul 
deputaților europeni,

eliminat

Or. fr

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

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât, începând din 2006, 
încercările Comisiei pentru petiții de a 
analiza această chestiune la nivel 
parlamentar au fost în mod repetat 
obstrucționate, în ciuda interesului larg 
pentru această chestiune în rândul 
deputaților europeni,

eliminat

Or. fr

Amendamentul 38
Tokia Saïfi

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât, începând din 2006, încercările C. întrucât, începând din 2006, încercările 
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Comisiei pentru petiții de a analiza această 
chestiune la nivel parlamentar au fost în 
mod repetat obstrucționate, în ciuda
interesului larg pentru această chestiune în 
rândul deputaților europeni,

Comisiei pentru petiții de a analiza această 
chestiune la nivel parlamentar au permis 
desfășurarea mai multor dezbateri, 
dovadă a interesului pentru această 
chestiune în rândul deputaților europeni,

Or. fr

Amendamentul 39
Margrete Auken

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât, începând din 2006, încercările 
Comisiei pentru petiții de a analiza această 
chestiune la nivel parlamentar au fost în 
mod repetat obstrucționate, în ciuda 
interesului larg pentru această chestiune în 
rândul deputaților europeni,

C. întrucât, începând din 2006, încercările 
Comisiei pentru petiții de a analiza această 
chestiune la nivel parlamentar au fost în 
mod repetat obstrucționate, în ciuda 
interesului larg pentru această chestiune 
din partea cetățenilor și în rândul 
deputaților europeni,

Or. en

Amendamentul 40
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât, începând din 2006, încercările 
Comisiei pentru petiții de a analiza 
această chestiune la nivel parlamentar au 
fost în mod repetat obstrucționate, în 
ciuda interesului larg pentru această 
chestiune în rândul deputaților europeni,

C. întrucât, începând din 2006, s-a 
constatat un interes larg pentru această 
chestiune în rândul anumitor deputați
europeni,

Or. fr
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Amendamentul 41
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât, începând din 2006, încercările 
Comisiei pentru petiții de a analiza această 
chestiune la nivel parlamentar au fost în 
mod repetat obstrucționate, în ciuda 
interesului larg pentru această chestiune în 
rândul deputaților europeni;

C. întrucât, începând din 2006, încercările 
Comisiei pentru petiții de a analiza această 
chestiune la nivel parlamentar au fost în 
mod repetat obstrucționate, în ciuda 
interesului larg pentru această chestiune în 
rândul deputaților europeni; întrucât 
această lipsă de transparență este în totală 
contradicție cu valorile integrității, 
onestității și democrației pe care ar trebui 
să le reprezinte Parlamentul;

Or. it

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

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât, începând din 2006, încercările 
Comisiei pentru petiții de a analiza această 
chestiune la nivel parlamentar au fost în 
mod repetat obstrucționate, în ciuda 
interesului larg pentru această chestiune în 
rândul deputaților europeni,

C. întrucât, începând din 2006, încercările 
Comisiei pentru petiții de a analiza această 
chestiune la nivel parlamentar nu au dat 
încă rezultate, în ciuda interesului larg 
pentru această chestiune în rândul 
deputaților europeni,

Or. fr

Amendamentul 43
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michèle 
Striffler, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès
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Proiect de aviz
Considerentul C – paragraful 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

întrucât anumiți deputați în Parlamentul 
European au dificultăți de acces la 
anumite instituții sau agenții din cauza 
anumitor probleme de deservire rutieră, 
feroviară sau aeriană, dar acest lucru nu 
trebuie să facă obiectul unui raport sau al 
unei petiții având în vedere dificultățile cu 
care se confruntă în viața de zi cu zi 
numeroși concetățeni, lucru care i-ar face 
pe deputați să pară rupți de realitatea 
europenilor;

Or. fr

Amendamentul 44
Brice Hortefeux

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât sediul oficial al 
Parlamentului European de la Strasbourg 
este consacrat de tratate,

Or. fr

Amendamentul 45
Catherine Trautmann

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât articolul 341 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
prevede că sediul instituțiilor Uniunii „se 
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stabilește de comun acord de către 
guvernele statelor membre”,

Or. fr

Amendamentul 46
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât în organizarea democrațiilor 
nu există o regulă care să indice că 
parlamentul este acela care își stabilește 
propriul sediu și că, în plus, în numeroase 
state membre stabilirea sediului 
parlamentului se face fie prin constituție, 
fie de către guvern, dar în niciun caz 
printr-o deliberare specifică a 
parlamentului respectiv,

Or. fr

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât două hotărâri din 1997 și din 
2012 ale Curții de Justiție a Uniunii 
Europene au reafirmat că TFUE 
stabilește sediul Parlamentului European 
la Strasbourg și că condițiile de aplicare 
ale Protocolului (nr. 6) au fost precizate,

Or. fr



AM\937505RO.doc 23/75 PE513.022v01-00

RO

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât deputații europeni au 
solicitat în mod repetat administrației 
Parlamentului să organizeze o licitație în 
vederea efectuării unui sondaj 
Eurobarometru în care cetățenii europeni 
să își exprime opinia cu privire la sistemul 
sediului dual al Parlamentului;

Or. en

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

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât petițiile nu reprezintă un 
instrument de eludare a tratatelor, ci un 
instrument aflat la dispoziția cetățenilor 
europeni destinat îmbunătățirii legislației 
Uniunii care le afectează viața de zi cu zi 
sau care să îi ajute în cazurile de 
încălcare a drepturilor lor în calitate de 
cetățeni,

Or. fr
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Amendamentul 50
Brice Hortefeux

Proiect de aviz
Considerentul Cb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cb. întrucât sediul Parlamentului 
European de la Strasbourg a fost 
confirmat de Consiliul European de la 
Edinburgh din 1992,

Or. fr

Amendamentul 51
Catherine Trautmann

Proiect de aviz
Considerentul Cb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cb. întrucât problema sediului 
Parlamentului European nu poate fi 
abordată în cadrul unei discuții 
referitoare la ansamblul sediilor 
instituțiilor europene,

Or. fr

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Considerentul Cb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cb. întrucât toate țările care au aderat la 
Uniunea Europeană au ratificat 
Protocolul (nr. 6),
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Or. fr

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

Proiect de aviz
Considerentul Cb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cb. întrucât noțiunea de mobilitate este 
inerentă funcției de parlamentar 
european în ideea de a se apropia de 
cetățeni și Comisia pentru petiții le oferă 
în mod regulat petiționarilor ocazia de a 
se exprima în legătură cu petiția lor, 
invitându-i la sediul Parlamentului 
European de la Bruxelles, iar acest 
demers de apropiere nu trebuie să fie 
unilateral,

Or. fr

Amendamentul 54
Brice Hortefeux

Proiect de aviz
Considerentul Cc (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cc. întrucât Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene a emis două hotărâri în acest 
sens în 1997și în 2012,

Or. fr

Amendamentul 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
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Proiect de aviz
Considerentul Cc (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cc. întrucât Strasbourg a găzduit 
începând din 1949 Adunarea 
parlamentară a Consiliului Europei, apoi, 
începând cu 1952, Adunarea 
parlamentară a Comunității Europene a 
Cărbunelui și a Oțelului,

Or. fr

Amendamentul 56
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Brice Hortefeux

Proiect de aviz
Considerentul Cc (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cc. întrucât deschiderea unei discuții 
referitoare la sediul Parlamentului 
European ar declanșa în mod inevitabil o 
discuție referitoare la repartizarea sediilor 
instituțiilor europene prevăzută deja în 
tratat, iar descărcările de gestiune 
bugetară a agențiilor europene ar putea 
avea de suferit,

Or. fr

Amendamentul 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

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

Cd. întrucât sediul Parlamentului 
European de la Strasbourg a fost 
confirmat de Consiliul European de la 
Edinburgh în 1992, de Tratatul de la 
Amsterdam în 1997 și apoi, din nou, de 
Tratatul de la Lisabona în 2009,

Or. fr

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

Proiect de aviz
Considerentul Ce (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ce. întrucât repartizarea sediilor 
instituțiilor europene răspunde 
principiului policentrismului,

Or. fr

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Considerentul Cf (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cf. întrucât deschiderea unei discuții 
referitoare la sediul Parlamentului 
European ar declanșa în mod inevitabil o 
discuție referitoare la repartizarea sediilor 
instituțiilor europene prevăzută de tratat,
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Or. fr

Amendamentul 60
Brice Hortefeux

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută decizia Comisiei pentru afaceri 
constituționale de a elabora un raport 
referitor la amplasarea sediilor 
instituțiilor Uniunii Europene;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 61
Astrid Lulling

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută decizia Comisiei pentru afaceri 
constituționale de a elabora un raport 
referitor la amplasarea sediilor instituțiilor 
Uniunii Europene;

1. constată decizia Comisiei pentru afaceri 
constituționale de a elabora un raport 
referitor la amplasarea sediilor instituțiilor 
Uniunii Europene, subliniind în același 
timp că doar Consiliul hotărăște în 
unanimitate în acest domeniu;

Or. fr

Amendamentul 62
Tokia Saïfi

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută decizia Comisiei pentru afaceri 
constituționale de a elabora un raport 
referitor la amplasarea sediilor instituțiilor 
Uniunii Europene;

1. constată decizia Comisiei pentru afaceri 
constituționale de a elabora un raport 
referitor la amplasarea sediilor instituțiilor 
Uniunii Europene;

Or. fr

Amendamentul 63
Catherine Trautmann

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută decizia Comisiei pentru afaceri 
constituționale de a elabora un raport 
referitor la amplasarea sediilor instituțiilor 
Uniunii Europene;

1. ia act de decizia Comisiei pentru afaceri 
constituționale de a elabora un raport 
referitor la amplasarea sediilor instituțiilor 
Uniunii Europene;

Or. fr

Amendamentul 64
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută decizia Comisiei pentru afaceri 
constituționale de a elabora un raport 
referitor la amplasarea sediilor instituțiilor 
Uniunii Europene;

1. constată decizia Comisiei pentru afaceri 
constituționale de a elabora un raport 
referitor la amplasarea sediilor instituțiilor 
Uniunii Europene;

Or. fr

Amendamentul 65
Jean-Pierre Audy
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută decizia Comisiei pentru afaceri 
constituționale de a elabora un raport 
referitor la amplasarea sediilor instituțiilor 
Uniunii Europene;

1. ia act de decizia Comisiei pentru afaceri 
constituționale de a elabora un raport 
referitor la amplasarea sediilor instituțiilor 
Uniunii Europene;

Or. fr

Amendamentul 66
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută decizia Comisiei pentru afaceri 
constituționale de a elabora un raport 
referitor la amplasarea sediilor instituțiilor 
Uniunii Europene;

1. ia act de decizia Comisiei pentru afaceri 
constituționale de a elabora un raport 
referitor la amplasarea sediilor instituțiilor 
Uniunii Europene, știut fiind faptul că un 
astfel de raport nu intră în sfera de 
competențe a Parlamentului European 
întrucât acest lucru nu este prevăzut de 
tratate;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută decizia Comisiei pentru afaceri 1. ia act de decizia Comisiei pentru afaceri 
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constituționale de a elabora un raport 
referitor la amplasarea sediilor instituțiilor 
Uniunii Europene;

constituționale de a elabora un raport 
referitor la amplasarea sediilor instituțiilor 
Uniunii Europene;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută decizia Comisiei pentru afaceri 
constituționale de a elabora un raport 
referitor la amplasarea sediilor instituțiilor 
Uniunii Europene;

1. constată decizia Comisiei pentru afaceri 
constituționale de a elabora un raport 
referitor la amplasarea sediilor instituțiilor 
Uniunii Europene;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 1 – paragraful 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

consideră că singura modalitate prin care 
Protocolul (nr. 6) privind stabilirea 
sediilor unor instituții și ale anumitor 
organe, oficii, agenții și servicii ale 
Uniunii Europene poate fi modificat este 
revizuirea Tratatului în conformitate cu 
articolul 48 din TUE, ceea ce presupune 
inițiativa unui stat membru sau a 
Comisiei Europene;

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

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că statele membre sunt 
singurele care pot modifica tratatele, al 
căror conținut este obligatoriu pentru 
instituții și membrii acestora, și că acest 
vot nu poate fi validat decât în 
unanimitate;

Or. fr

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. cu toate acestea, consideră că este 
timpul să înceteze polemicile referitoare la 
costurile aferente sediului de la 
Strasbourg; prin urmare, solicită ca 
sumele furnizate de serviciile oficiale ale 
Parlamentului European să fie clar 
prezentate în anexele la raportul din 
proprie inițiativă al Comisiei AFCO, care 
includ paginile 68 și 70 din Declarația de 
mediu a Parlamentului European din mai 
2011 privind impactul asupra mediului al 
sediului Parlamentului European de la 
Strasbourg, precum și pagina 40 din 
documentul Secretariatului General al 
Parlamentului European intitulat 
„Răspunsuri și urmări ale descărcării de 
gestiune pentru anul 2010” referitoare la 
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costurile anuale aferente sediului de la 
Strasbourg;

Or. fr

Amendamentul 72
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Marie-Christine Vergiat, Doris Pack, 
Arnaud Danjean, Michèle Striffler, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. reamintește că, în acest sens, 
douăsprezece sesiuni plenare lunare, 
inclusiv sesiunea bugetară, trebuie să fie 
organizate la sediul de la Strasbourg, în 
timp ce sesiunile plenare suplimentare 
sunt organizate la Bruxelles;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. consideră că în Consiliu nu există 
nicio majoritate care să dorească 
modificarea sediului vreunei instituții 
europene, dat fiind faptul că acest lucru 
ar reprezenta un semnal negativ dat 
cetățenilor, interpretat ca o voință a 
statelor membre de a îndepărta organele 
de decizie ale Uniunii Europene de 
cetățenii europeni;

Or. fr
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Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază faptul că sesiunile plenare 
suplimentare reprezintă un cost 
suplimentar important, care ar putea fi 
diminuat prin prelungirea sesiunilor 
plenare ordinare de la Strasbourg;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. ia act de decizia Comisiei pentru 
afaceri constituționale de a elabora un 
raport care să reamintească faptul că 
sediul Parlamentului European este la 
Strasbourg;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1d. reamintește că inițiativele cetățenești 
europene (ICE) vizează adoptarea unui 
act juridic al Uniunii, cu excepția 
modificării dreptului primar; or, orice 
solicitare de modificare a Protocolului 
privind stabilirea sediilor unor instituții și 
ale anumitor organe, oficii, agenții și 
servicii ale Uniunii Europene reprezintă o 
modificare a unui act de drept primar, 
ceea ce nu este în conformitate cu 
Regulamentul;

Or. fr

Amendamentul 77
Brice Hortefeux

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este de acord cu principiul că 
Parlamentul European ar fi mai eficace, 
mai eficient la nivelul costurilor și mai 
respectuos față de mediu dacă ar avea un 
singur sediu; ia act de faptul că 
menținerea migrării lunare între 
Bruxelles și Strasbourg a devenit un 
simbol negativ pentru majoritatea 
cetățenilor UE, fapt care aduce prejudicii 
reputației Parlamentului;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 78
Tokia Saïfi

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. este de acord cu principiul că 
Parlamentul European ar fi mai eficace, 
mai eficient la nivelul costurilor și mai 
respectuos față de mediu dacă ar avea un 
singur sediu; ia act de faptul că 
menținerea migrării lunare între 
Bruxelles și Strasbourg a devenit un 
simbol negativ pentru majoritatea 
cetățenilor UE, fapt care aduce prejudicii 
reputației Parlamentului;

eliminat

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este de acord cu principiul că 
Parlamentul European ar fi mai eficace, 
mai eficient la nivelul costurilor și mai 
respectuos față de mediu dacă ar avea un 
singur sediu; ia act de faptul că 
menținerea migrării lunare între 
Bruxelles și Strasbourg a devenit un 
simbol negativ pentru majoritatea 
cetățenilor UE, fapt care aduce prejudicii 
reputației Parlamentului;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 80
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. este de acord cu principiul că 
Parlamentul European ar fi mai eficace, 
mai eficient la nivelul costurilor și mai 
respectuos față de mediu dacă ar avea un 
singur sediu; ia act de faptul că 
menținerea migrării lunare între 
Bruxelles și Strasbourg a devenit un 
simbol negativ pentru majoritatea 
cetățenilor UE, fapt care aduce prejudicii 
reputației Parlamentului;

2. este de acord cu principiul că 
Parlamentul European trebuie să aplice o 
logică de lucru mai rațională și mai 
respectuoasă față de mediu;

Or. fr

Amendamentul 81
Astrid Lulling

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este de acord cu principiul că
Parlamentul European ar fi mai eficace, 
mai eficient la nivelul costurilor și mai 
respectuos față de mediu dacă ar avea un 
singur sediu; ia act de faptul că 
menținerea migrării lunare între 
Bruxelles și Strasbourg a devenit un 
simbol negativ pentru majoritatea 
cetățenilor UE, fapt care aduce prejudicii 
reputației Parlamentului;

2. constată că principiul conform căruia
Parlamentul European ar fi mai eficace, 
mai eficient la nivelul costurilor și mai 
respectuos față de mediu dacă ar avea un 
singur sediu este controversat;

Or. fr

Amendamentul 82
Margrete Auken

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. este de acord cu principiul că 
Parlamentul European ar fi mai eficace, 
mai eficient la nivelul costurilor și mai 
respectuos față de mediu dacă ar avea un 
singur sediu; ia act de faptul că menținerea 
migrării lunare între Bruxelles și 
Strasbourg a devenit un simbol negativ 
pentru majoritatea cetățenilor UE, fapt care 
aduce prejudicii reputației Parlamentului;

2. este de acord cu principiul că 
Parlamentul European ar fi mai eficace, 
mai eficient la nivelul costurilor și mai 
respectuos față de mediu dacă ar avea un 
singur sediu; observă că menținerea 
migrării lunare între Bruxelles și 
Strasbourg a devenit un simbol negativ 
pentru majoritatea cetățenilor UE, fapt care 
aduce prejudicii reputației instituțiilor 
Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 83
Angelika Werthmann

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este de acord cu principiul că 
Parlamentul European ar fi mai eficace, 
mai eficient la nivelul costurilor și mai 
respectuos față de mediu dacă ar avea un
singur sediu; ia act de faptul că menținerea 
migrării lunare între Bruxelles și 
Strasbourg a devenit un simbol negativ 
pentru majoritatea cetățenilor UE, fapt care 
aduce prejudicii reputației Parlamentului;

2. este de acord cu principiul că 
Parlamentul European ar fi mai eficace, 
mai eficient la nivelul costurilor și mai 
respectuos față de mediu dacă ar avea un 
singur sediu; observă că menținerea 
migrării lunare între Bruxelles și 
Strasbourg a devenit un simbol negativ 
pentru majoritatea cetățenilor UE, fapt care 
aduce prejudicii reputației Parlamentului;
în plus, având în vedere criza structurală 
care se prelungește în Uniunea 
Europeană, dar și situația bugetară a 
Uniunii și a statelor membre, consideră că 
cetățenii europeni nu mai acceptă ca 
aproximativ 200 de milioane de euro să 
fie cheltuiți în prezent pentru acest gen de 
deplasări;

Or. de
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Amendamentul 84
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este de acord cu principiul că 
Parlamentul European ar fi mai eficace, 
mai eficient la nivelul costurilor și mai 
respectuos față de mediu dacă ar avea un 
singur sediu; ia act de faptul că 
menținerea migrării lunare între Bruxelles 
și Strasbourg a devenit un simbol negativ 
pentru majoritatea cetățenilor UE, fapt 
care aduce prejudicii reputației
Parlamentului;

2. este de acord cu ideea că deplasările 
periodice la Strasbourg ar putea genera 
costuri suplimentare; observă că 
menținerea acestor deplasări între 
Bruxelles și Strasbourg fac obiectul unei 
dezbateri în cadrul Parlamentului 
European;

Or. fr

Amendamentul 85
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este de acord cu principiul că 
Parlamentul European ar fi mai eficace, 
mai eficient la nivelul costurilor și mai 
respectuos față de mediu dacă ar avea un 
singur sediu; ia act de faptul că menținerea 
migrării lunare între Bruxelles și 
Strasbourg a devenit un simbol negativ 
pentru majoritatea cetățenilor UE, fapt care 
aduce prejudicii reputației Parlamentului;

2. este de acord cu principiul că 
Parlamentul European ar fi mai eficace, 
mai eficient la nivelul costurilor și mai 
respectuos față de mediu dacă ar avea un 
singur sediu; observă că menținerea 
migrării lunare între Bruxelles și 
Strasbourg a devenit un simbol negativ 
pentru majoritatea cetățenilor UE, fapt care 
aduce prejudicii reputației Parlamentului;
consideră că instituțiile europene, care au 
aprobat impunerea austerității bugetare 
în numeroase state membre, trebuie, de 
acum înainte, să respecte sacrificiile 
importante impuse sutelor de milioane de 
cetățeni ale acestor state și să evite așadar 
cheltuirea inutilă a banilor publici;
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Or. it

Amendamentul 86
Agnès Le Brun, Astrid Lulling, Tokia Saïfi, Michel Dantin, Elisabeth Morin-Chartier, 
Arnaud Danjean, Dominique Riquet

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este de acord cu principiul că 
Parlamentul European ar fi mai eficace, 
mai eficient la nivelul costurilor și mai 
respectuos față de mediu dacă ar avea un 
singur sediu; ia act de faptul că 
menținerea migrării lunare între 
Bruxelles și Strasbourg a devenit un 
simbol negativ pentru majoritatea 
cetățenilor UE, fapt care aduce prejudicii 
reputației Parlamentului;

2. ia act de petițiile primite prin care se 
solicită Parlamentului European să 
înceteze a avea mai multe sedii, precum și 
de argumentele prezentate în acest sens;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este de acord cu principiul că 
Parlamentul European ar fi mai eficace, 
mai eficient la nivelul costurilor și mai 
respectuos față de mediu dacă ar avea un 
singur sediu; ia act de faptul că 
menținerea migrării lunare între Bruxelles 
și Strasbourg a devenit un simbol negativ
pentru majoritatea cetățenilor UE, fapt 
care aduce prejudicii reputației 
Parlamentului;

2. observă că menținerea migrării lunare 
între Bruxelles și Strasbourg rămâne un 
simbol pozitiv al policentrismului 
european;
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Or. fr

Amendamentul 88
Rainer Wieland

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este de acord cu principiul că 
Parlamentul European ar fi mai eficace, 
mai eficient la nivelul costurilor și mai 
respectuos față de mediu dacă ar avea un 
singur sediu; ia act de faptul că
menținerea migrării lunare între
Bruxelles și Strasbourg a devenit un 
simbol negativ pentru majoritatea 
cetățenilor UE, fapt care aduce prejudicii 
reputației Parlamentului;

2. este conștient de faptul că deplasarea 
lunară a Parlamentului European între
locurile în care își desfășoară activitatea 
este privită în mod critic de către
majoritatea cetățenilor UE;

Or. de

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este de acord cu principiul că 
Parlamentul European ar fi mai eficace, 
mai eficient la nivelul costurilor și mai 
respectuos față de mediu dacă ar avea un 
singur sediu; ia act de faptul că 
menținerea migrării lunare între 
Bruxelles și Strasbourg a devenit un 
simbol negativ pentru majoritatea 
cetățenilor UE, fapt care aduce prejudicii 
reputației Parlamentului;

2. consideră că eficacitatea, raționalizarea 
costurilor, precum și principiul respectului 
față de mediu nu sunt legate de 
amplasarea sediului Parlamentului, ci de 
nevoi; reamintește că sumele comunicate 
de serviciile Parlamentului European 
arată faptul că costul anual aferent 
sediului Parlamentului European de la 
Strasbourg s-a ridicat în 2010 la 
51,5 milioane de euro, reprezentând 
0,04 % din bugetul anual al Uniunii 
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Europene, ceea ce reprezintă 10 cenți pe 
an și pe cetățean; prin urmare, consideră 
că argumentele referitoare la costurile 
aferente Parlamentului sunt exagerate;

Or. fr

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 2 – paragraful 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

subliniază faptul că valoarea cheltuielilor 
aferente sesiunilor plenare de la 
Strasbourg se ridică la 7 445 000 de euro 
brut per sesiune și că 80 % din aceste 
cheltuieli sunt fixe și independente de 
locul în care are loc sesiunea, 
reprezentând echipamentele, publicațiile, 
traducerile etc.;

Or. fr

Amendamentul 91
Brice Hortefeux

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește că prin aderarea la 
Uniunea Europeană statele membre s-au 
angajat să respecte valorile, principiile și 
simbolurile Uniunii Europene;

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

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază rolul de exemplu în materie 
de mediu pe care îl reprezintă sediul de la 
Strasbourg al Parlamentului European, 
care și-a redus cu 57 % emisiile de CO2
între 2006 și 2010 datorită unor măsuri 
specifice, ajungând să reprezinte doar 
3,6 % din totalul emisiilor de CO2 ale 
Parlamentului European;

Or. fr

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită administrației să furnizeze o 
analiză detaliată a posibilelor economii la 
buget generate în cazul în care 
Parlamentul și-ar desfășura activitatea 
într-o singură locație, la Bruxelles;
solicită ca această analiză să includă 
aspectele bugetare și costurile auxiliare, 
cum ar fi economiile obținute din 
eliminarea pierderii orelor de lucru și 
eficiența;

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

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că nu este oportun ca în 
timpul Anului european al cetățenilor să 
se arate cetățenilor europeni că se 
intenționează depărtarea lor de polii de 
decizie ai instituțiilor europene; în plus, 
consideră că euroscepticismul ambiant ar 
găsi o cale de a critica o concentrare prea 
mare a organelor de decizie într-un loc 
predefinit;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. în contextul în care Parlamentul 
European nu este abilitat să abordeze 
problema sediilor instituțiilor europene, 
reamintește că BCE din Frankfurt 
construiește noi birouri, că Consiliul va 
dispune în curând de noi clădiri la 
Bruxelles și că sediul din Strasbourg al 
Parlamentului European a beneficiat în 
ultimii ani de investiții pentru a fi la 
înălțimea rolului de centru al democrației 
europene;

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

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. reamintește importanța economică și 
socială a Parlamentului European pentru 
regiunea orașului Strasbourg;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. reamintește tradiția diversității 
geografice în ceea ce privește repartizarea 
instituțiilor europene;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. subliniază faptul că bugetul Uniunii 
Europene este consacrat în proporție de 
aproximativ 95 % investițiilor, așadar 
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cetățenilor; remarcă faptul că Uniunea 
Europeană, cu un buget de funcționare 
atât de mic pentru instituțiile sale, fără 
deficit, pentru 500 de milioane de 
locuitori, reprezintă un exemplu în aceste 
vremuri de criză;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 2 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. subliniază faptul că concentrarea 
puterilor europene în orașul Bruxelles ar 
avea un impact negativ asupra imaginii 
Uniunii Europene în fața cetățenilor 
europeni;

Or. fr

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 2 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. subliniază rolul de exemplu în materie 
de mediu pe care îl reprezintă sediul de la 
Strasbourg al Parlamentului European, 
care și-a redus cu 57 % emisiile de CO2
între 2006 și 2010 datorită unor măsuri 
specifice, ajungând să reprezinte doar 
3,6 % din totalul emisiilor de CO2 ale 
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Parlamentului European;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 2 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2e. subliniază faptul că Strasbourg a 
dobândit în fața publicului imaginea 
capitalei europene a democrației și a 
drepturilor omului, datorită instituțiilor 
prezente aici, printre care și Parlamentul 
European;

Or. fr

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 2 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2e. reamintește că organizarea 
deplasărilor pentru reuniunile comisiilor, 
ale grupurilor sau ale delegațiilor, în 
creștere cu 23,8 % între 2006 și 2010, 
reprezintă o amprentă de carbon net 
superioară (6 350 t de CO2 în 2010) în 
comparație cu sediul de la Strasbourg 
(4 119 t de CO2 în 2010);

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

Proiect de aviz
Punctul 2 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2f. subliniază faptul că, în ceea ce privește 
publicul, orașul Bruxelles este asociat cu 
Comisia Europeană, în timp ce orașul 
Strasbourg rămâne asociat cu 
Parlamentul European;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 2 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2f. consideră că, având în vedere succesul 
înregistrat de „Zilele porților deschise” 
organizate în fiecare an la sediul 
Parlamentului European de la Strasbourg 
sau cei 100 000 de vizitatori pe an în afara 
sesiunilor plenare, pe lângă cei 10 000 de 
studenți ai programului Euroscola, 
cetățenii europeni nu resping nicidecum 
sediul Parlamentului European de la 
Strasbourg;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 2 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2g. își exprimă îngrijorarea în legătură cu 
creșterea constantă (cu 23,8 % între 2006 
și 2010) a numărului întrunirilor 
comisiilor, grupurilor și delegațiilor, 
organizate în afara locurilor de 
desfășurare a activității Parlamentului 
European;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 2 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2g. reamintește faptul că organizarea 
sesiunilor plenare la Bruxelles și nu la 
Strasbourg ar reprezenta o economie de 
1,5 milioane de euro, astfel cum arată 
documentul Secretariatului General al 
Parlamentului European intitulat 
„Răspunsuri și urmări ale descărcării de 
gestiune pentru anul 2010” la punctul 28 
din capitolul „Costurile utilizării orașului 
Strasbourg ca sediu al PE”;

Or. fr

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 2 h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2h. constată că deplasările reprezentau o 
amprentă de carbon de 6 350 t de CO2 în 
2010, în timp ce amprenta de carbon a 
sediului de la Strasbourg era de 4 199 t în 
același an;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 2 i (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2i. observă că s-ar putea realiza o 
raționalizare a costurilor economice și de 
mediu prin limitarea numărului 
întrunirilor organizate în afara locurilor 
oficiale de desfășurare a activității 
Parlamentului European;

Or. fr

Amendamentul 109
Cristian Dan Preda

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. respectă motivele istorice pentru care 
sesiunile sale plenare au loc la Strasbourg 
și cerințele tratatelor care impun sistemul 

3. respectă motivele istorice pentru care 
sesiunile sale plenare au loc la Strasbourg 
și, prin urmare, solicită modificarea
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sediului dual; cu toate acestea, insistă că
această situație nu poate continua la 
nesfârșit și că Parlamentul trebuie să fie
capabil el însuși de a-și declara o 
preferință privind viitorul său;

cerințelor tratatelor în ceea ce privește
sistemul sediului dual; consideră că
Strasbourg ar trebui să fie în continuare 
sediul oficial al Parlamentului European;

Or. en

Amendamentul 110
Rainer Wieland

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. respectă motivele istorice pentru care 
sesiunile sale plenare au loc la Strasbourg 
și cerințele tratatelor care impun sistemul 
sediului dual; cu toate acestea, insistă că 
această situație nu poate continua la 
nesfârșit și că Parlamentul trebuie să fie 
capabil el însuși de a-și declara o preferință 
privind viitorul său;

3. respectă motivele istorice pentru care 
sesiunile sale plenare au loc la Strasbourg 
și cerințele tratatelor care impun sistemul 
unui sediu unic și a trei locuri de 
desfășurare a activității; cu toate acestea, 
insistă că această situație nu poate continua 
la nesfârșit și că Parlamentul trebuie să fie 
capabil el însuși de a-și declara o preferință 
privind viitorul său;

Or. de

Amendamentul 111
Astrid Lulling

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. respectă motivele istorice pentru care 
sesiunile sale plenare au loc la Strasbourg 
și cerințele tratatelor care impun sistemul 
sediului dual; cu toate acestea, insistă că 
această situație nu poate continua la 
nesfârșit și că Parlamentul trebuie să fie 
capabil el însuși de a-și declara o 
preferință privind viitorul său;

3. respectă motivele istorice pentru care 
sesiunile sale plenare au loc la Strasbourg 
și cerințele tratatelor care stabilesc sediul 
Parlamentului European la Strasbourg, 
iar la Bruxelles și Luxemburg locurile de 
desfășurare a activității;
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Or. fr

Amendamentul 112
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. respectă motivele istorice pentru care 
sesiunile sale plenare au loc la Strasbourg 
și cerințele tratatelor care impun sistemul 
sediului dual; cu toate acestea, insistă că 
această situație nu poate continua la 
nesfârșit și că Parlamentul trebuie să fie 
capabil el însuși de a-și declara o 
preferință privind viitorul său;

3. respectă și reamintește motivele istorice 
pentru care sesiunile sale plenare au loc la 
Strasbourg și cerințele tratatelor care 
impun sistemul unui sediu și a trei locuri 
de desfășurare a activității;

Or. fr

Amendamentul 113
Tokia Saïfi

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. respectă motivele istorice pentru care 
sesiunile sale plenare au loc la Strasbourg 
și cerințele tratatelor care impun sistemul 
sediului dual; cu toate acestea, insistă că 
această situație nu poate continua la 
nesfârșit și că Parlamentul trebuie să fie 
capabil el însuși de a-și declara o 
preferință privind viitorul său;

3. respectă motivele istorice pentru care 
sesiunile sale plenare au loc la Strasbourg 
și cerințele tratatelor care impun sistemul 
sediului dual;

Or. fr

Amendamentul 114
Margrete Auken
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. respectă motivele istorice pentru care 
sesiunile sale plenare au loc la Strasbourg 
și cerințele tratatelor care impun sistemul 
sediului dual; cu toate acestea, insistă că 
această situație nu poate continua la 
nesfârșit și că Parlamentul trebuie să fie 
capabil el însuși de a-și declara o 
preferință privind viitorul său;

3. recunoaște motivele istorice pentru care 
sesiunile plenare ale Parlamentului au loc 
la Strasbourg și cerințele tratatelor care
stabilesc trei locații pentru desfășurarea 
activității; cu toate acestea, insistă că 
situația actuală nu este durabilă și că 
Parlamentul ar trebui să fie capabil el 
însuși să decidă cu privire la propriile sale 
modalități de lucru;

Or. en

Amendamentul 115
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. respectă motivele istorice pentru care 
sesiunile sale plenare au loc la Strasbourg 
și cerințele tratatelor care impun sistemul 
sediului dual; cu toate acestea, insistă că
această situație nu poate continua la 
nesfârșit și că Parlamentul trebuie să fie 
capabil el însuși de a-și declara o 
preferință privind viitorul său;

3. respectă motivele istorice pentru care 
sesiunile sale plenare au loc la Strasbourg 
și cerințele tratatelor care impun sistemul 
sediului dual; rămâne convins de faptul că
Parlamentul European poate, în cazul în 
care consideră necesar, să își declare o 
preferință privind viitorul acestui sistem;

Or. fr

Amendamentul 116
Brice Hortefeux

Proiect de aviz
Punctul 3



PE513.022v01-00 54/75 AM\937505RO.doc

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

3. respectă motivele istorice pentru care 
sesiunile sale plenare au loc la Strasbourg
și cerințele tratatelor care impun sistemul 
sediului dual; cu toate acestea, insistă că 
această situație nu poate continua la 
nesfârșit și că Parlamentul trebuie să fie 
capabil el însuși de a-și declara o 
preferință privind viitorul său;

3. reamintește caracterul istoric și forța 
simbolică a sediului oficial al 
Parlamentului European de la Strasbourg;

Or. fr

Amendamentul 117
Catherine Trautmann

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. respectă motivele istorice pentru care 
sesiunile sale plenare au loc la Strasbourg 
și cerințele tratatelor care impun sistemul 
sediului dual; cu toate acestea, insistă că
această situație nu poate continua la 
nesfârșit și că Parlamentul trebuie să fie 
capabil el însuși de a-și declara o 
preferință privind viitorul său;

3. respectă motivele istorice pentru care 
sesiunile sale plenare au loc la Strasbourg 
și cerințele tratatelor care impun stabilirea 
unui sediu unic al Parlamentului 
European și al unui sistem de trei locuri 
de desfășurare a activității; reamintește că
la baza acestei repartizări se află 
principiul policentrismului conform 
căruia agențiile sunt distribuite în 
celelalte state membre;

Or. fr

Amendamentul 118
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. respectă motivele istorice pentru care 3. respectă motivele istorice pentru care 
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sesiunile sale plenare au loc la Strasbourg 
și cerințele tratatelor care impun sistemul 
sediului dual; cu toate acestea, insistă că 
această situație nu poate continua la 
nesfârșit și că Parlamentul trebuie să fie 
capabil el însuși de a-și declara o preferință 
privind viitorul său;

sesiunile sale plenare au loc la Strasbourg 
și cerințele tratatelor care impun sistemul 
sediului dual; cu toate acestea, insistă că 
această situație nu poate continua la 
nesfârșit și că Parlamentul trebuie să fie 
capabil el însuși de a-și declara o preferință 
privind viitorul său, în virtutea acelorași 
principii democratice al căror garant 
Parlamentul se dorește a fi;

Or. it

Amendamentul 119
Jarosław Leszek Wałęsa

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. respectă motivele istorice pentru care 
sesiunile sale plenare au loc la Strasbourg 
și cerințele tratatelor care impun sistemul 
sediului dual; cu toate acestea, insistă că 
această situație nu poate continua la 
nesfârșit și că Parlamentul trebuie să fie 
capabil el însuși de a-și declara o 
preferință privind viitorul său;

3. respectă motivele istorice pentru care 
sesiunile sale plenare au loc la Strasbourg 
și cerințele tratatelor care impun sistemul 
sediului dual; cu toate acestea, insistă 
asupra faptului că această situație nu poate 
continua la nesfârșit și că Parlamentul 
European trebuie să aibă posibilitatea de a 
participa la dezbaterile referitoare la 
viitorul său;

Or. pl

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. respectă motivele istorice pentru care 
sesiunile sale plenare au loc la Strasbourg 

3. respectă motivele istorice pentru care 
sesiunile sale plenare au loc la Strasbourg 
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și cerințele tratatelor care impun sistemul 
sediului dual; cu toate acestea, insistă că 
această situație nu poate continua la 
nesfârșit și că Parlamentul trebuie să fie 
capabil el însuși de a-și declara o 
preferință privind viitorul său;

și cerințele tratatelor care impun sistemul 
sediului dual;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. respectă motivele istorice pentru care 
sesiunile sale plenare au loc la Strasbourg 
și cerințele tratatelor care impun sistemul 
sediului dual; cu toate acestea, insistă că 
această situație nu poate continua la 
nesfârșit și că Parlamentul trebuie să fie 
capabil el însuși de a-și declara o 
preferință privind viitorul său;

3. respectă motivele istorice pentru care 
sesiunile sale plenare au loc la Strasbourg 
și cerințele tratatelor care impun sistemul 
cu un sediu și trei locuri de desfășurare a 
activității;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. respectă motivele istorice pentru care 
sesiunile sale plenare au loc la Strasbourg 
și cerințele tratatelor care impun sistemul 
sediului dual; cu toate acestea, insistă că 

3. respectă motivele istorice și simbolice 
pentru care sesiunile sale plenare au loc la 
Strasbourg și cerințele tratatelor care 
stabilesc sediul Parlamentului European 
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această situație nu poate continua la 
nesfârșit și că Parlamentul trebuie să fie 
capabil el însuși de a-și declara o 
preferință privind viitorul său;

la Strasbourg și impun ca Parlamentul 
European să organizeze cele 
douăsprezece sesiuni plenare lunare la 
Strasbourg, astfel cum a confirmat CJUE 
în Hotărârea sa din 13 decembrie 2012;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. respectă motivele istorice pentru care 
sesiunile sale plenare au loc la Strasbourg 
și cerințele tratatelor care impun sistemul 
sediului dual; cu toate acestea, insistă că 
această situație nu poate continua la
nesfârșit și că Parlamentul trebuie să fie 
capabil el însuși de a-și declara o 
preferință privind viitorul său;

3. observă că mobilitatea geografică a 
deputaților europeni este inerentă funcției 
lor și remarcă faptul că menținerea 
deplasărilor lunare între Bruxelles și 
Strasbourg nu joacă un rol semnificativ în 
ceea ce privește reputația Parlamentului 
European în fața cetățenilor Uniunii;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 3 – paragraful 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

remarcă faptul că orice agenție sau 
instituție europeană nou creată trebuie să 
fie amplasată în noile state membre;

Or. fr
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Amendamentul 125
Agnès Le Brun, Tokia Saïfi, Michel Dantin, Elisabeth Morin-Chartier, Arnaud Danjean, 
Dominique Riquet, Astrid Lulling

Proiect de aviz
Punctul 3 – paragraful 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

în plus, reamintește faptul că sediul de la 
Strasbourg, care și-a redus cu 57 % 
emisiile de dioxid de carbon între 2006 și 
2010, joacă rolul de pionier în materie de 
respectare a mediului și că costurile 
anuale aferente acestuia sunt cu mult 
supraestimate de către detractorii săi, 
după cum arată datele furnizate de 
Secretariatul General al Parlamentului 
European;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 3 – paragraful 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

reamintește faptul că pentru Croația, care 
va deveni al 28-lea stat membru începând 
cu 1 iulie 2013, trebuie să se propună 
amplasarea unei viitoare agenții sau 
instituții a Uniunii Europene;

Or. fr

Amendamentul 127
Brice Hortefeux

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește și respectă cerințele 
tratatului care impun un sistem cu un 
sediu și trei locuri de desfășurare a 
activității;

Or. fr

Amendamentul 128
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. constată că chestiunea sediului are 
consecințe și asupra sediului 
Ombudsmanului European, care în 
prezent deține birouri atât la Strasbourg, 
cât și la Bruxelles; consideră că 
Ombudsmanul ar trebui să fie consultat 
cu privire la condițiile sale de lucru și că 
ar trebui să i se acorde posibilitatea de a 
alege sediul administrației sale; solicită 
revizuirea articolului 13 din Decizia 
Parlamentului privind exercitarea 
atribuțiilor Ombudsmanului;

Or. en

Amendamentul 129
Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Michel Dantin, Véronique Mathieu Houillon, 
Elisabeth Morin-Chartier, Arnaud Danjean, Maurice Ponga, Dominique Riquet, 
Cristian Dan Preda

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește caracterul simbolic al 
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orașului Strasbourg, simbol al 
reconcilierii germane între popoarele 
europene;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază importanța simbolică și 
istorică a amplasării Parlamentului 
European la Strasbourg în cadrul 
procesului de reconciliere europeană;

Or. fr

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită serviciile relevante ale 
Parlamentului să evalueze acordul dintre 
autoritățile luxemburgheze și Parlamentul 
European cu privire la numărul 
membrilor personalului care trebuie să se 
afle în Luxemburg, ținând cont de 
revizuirea nevoilor Parlamentului;
această evaluare trebuie să includă 
sugestii privind modalitatea de a 
renegocia acest acord, fără a aduce 
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atingere prevederilor legale;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește în acest sens că inițiativele 
Parlamentului European cu privire la 
autoadministrarea sediului său situat la 
Strasbourg au fost anulate de Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene prin 
Hotărârea sa din 13 decembrie 2012, și 
că, în acest sens, nicio acțiune a 
Parlamentului European referitoare la 
stabilirea sediilor unor instituții ale 
Uniunii Europene nu este în conformitate 
cu tratatele pe care acesta înțelege să le 
apere în calitate de reprezentant 
democratic al cetățenilor europeni;

Or. fr

Amendamentul 133
Brice Hortefeux

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. reamintește că, în temeiul 
articolului 48 din TFUE, revizuirea 
tratatelor reprezintă o decizie politică a 
Consiliului European;

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

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. recunoaște valoarea educativă și 
civică a sediului de la Strasbourg, care 
este vizitat de 100 000 de persoane pe an 
în afara sesiunilor plenare, pe lângă cei 
10 000 de studenți din programul 
Euroscola;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază faptul că mobilitatea 
geografică face parte integrantă din 
proiectul european și trebuie asumată de 
toți responsabilii politici și de toți 
funcționarii naționali sau europeni; în 
ceea ce îi privește pe deputații în 
Parlamentul European, această mobilitate 
este inerentă funcției lor de reprezentanți 
ai Uniunii Europene;

Or. fr
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Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. invită administrația Parlamentului să 
organizeze o licitație având ca obiect 
efectuarea unui sondaj Eurobarometru 
sau un serviciu profesional similar de 
efectuare de sondaje, pentru a realiza un 
sondaj de opinie în rândul cetățenilor UE 
cu privire la menținerea sistemului 
sediului dual de activitate al 
Parlamentului până la 1 ianuarie 2014, 
cu referire specifică la costurile 
financiare, ecologice și de eficiență ale 
acestui sistem;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. reamintește faptul că Europa a fost 
construită având la bază o Europă 
policentrică, ale cărei instituții și agenții 
sunt repartizate în mod optim pe teritoriul 
celor 27 de state membre, ceea ce permite 
apropierea dintre polii de decizie și 
cetățeni și evită concentrarea puterilor 
care ar fi percepută negativ de către 
cetățeni;

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

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. este de acord cu faptul că trebuie 
depuse eforturi pentru îmbunătățirea 
condițiilor de lucru din timpul sesiunilor 
plenare ordinare de la Strasbourg;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. consideră că descentralizarea față de 
Bruxelles consolidează independența 
puterii legislative;

Or. fr

Amendamentul 140
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3c. reamintește faptul că pluralitatea 
polilor de decizie este esențială pentru 
cetățeanul european;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 3 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. consideră că stabilirea sediilor 
instituțiilor Uniunii Europene are la bază 
voința constantă de a aduce Europa cât 
mai aproape de cetățean și nu de a o 
concentra într-un singur loc;

Or. fr

Amendamentul 142
Astrid Lulling

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Parlamentului să-și exprime 
opinia cu privire la oportunitatea 
continuării sistemului actual; în cazul în 
care se înregistrează un vot majoritar 
corespunzător, recomandă ca 
Parlamentul să propună modificări ale 
tratatului, în conformitate cu articolul 48.

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 143
Tokia Saïfi

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Parlamentului să-și exprime 
opinia cu privire la oportunitatea 
continuării sistemului actual; în cazul în 
care se înregistrează un vot majoritar 
corespunzător, recomandă ca 
Parlamentul să propună modificări ale 
tratatului, în conformitate cu articolul 48.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 144
Catherine Trautmann

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Parlamentului să-și exprime 
opinia cu privire la oportunitatea 
continuării sistemului actual; în cazul în 
care se înregistrează un vot majoritar 
corespunzător, recomandă ca 
Parlamentul să propună modificări ale 
tratatului, în conformitate cu articolul 48.

eliminat

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Parlamentului să-și exprime 
opinia cu privire la oportunitatea 
continuării sistemului actual; în cazul în 
care se înregistrează un vot majoritar 
corespunzător, recomandă ca 
Parlamentul să propună modificări ale 
tratatului, în conformitate cu articolul 48.

eliminat

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Parlamentului să-și exprime 
opinia cu privire la oportunitatea 
continuării sistemului actual; în cazul în 
care se înregistrează un vot majoritar 
corespunzător, recomandă ca 
Parlamentul să propună modificări ale 
tratatului, în conformitate cu articolul 48.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 147
Cristian Dan Preda

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Parlamentului să-și exprime 
opinia cu privire la oportunitatea 
continuării sistemului actual; în cazul în 
care se înregistrează un vot majoritar 

4. recomandă ca Parlamentul să propună 
modificări ale tratatului în temeiul 
articolului 48, cu scopul de a pune capăt 
sistemului actual, ținând cont de faptul că 
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corespunzător, recomandă ca 
Parlamentul să propună modificări ale 
tratatului, în conformitate cu articolul 48.

Strasbourg este unicul sediu oficial al 
Parlamentului.

Or. en

Amendamentul 148
Margrete Auken

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Parlamentului să-și exprime 
opinia cu privire la oportunitatea 
continuării sistemului actual; în cazul în 
care se înregistrează un vot majoritar 
corespunzător, recomandă ca Parlamentul 
să propună modificări ale tratatului, în 
conformitate cu articolul 48.

4. solicită Parlamentului să-și exprime 
opinia cu privire la oportunitatea 
continuării sistemului actual; în cazul în 
care se înregistrează un vot majoritar 
corespunzător, recomandă ca Parlamentul 
să inițieze o procedură de revizuire a
tratatului, în conformitate cu articolul 48 
din TUE.

Or. en

Amendamentul 149
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Parlamentului să-și exprime 
opinia cu privire la oportunitatea 
continuării sistemului actual; în cazul în 
care se înregistrează un vot majoritar 
corespunzător, recomandă ca 
Parlamentul să propună modificări ale 
tratatului, în conformitate cu articolul 48.

4. reamintește că nu este de competența 
Parlamentului European să își stabilească 
propriul sediu, această decizie este 
adoptată de statele membre în 
unanimitate.

Or. fr
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Amendamentul 150
Brice Hortefeux

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Parlamentului să-și exprime 
opinia cu privire la oportunitatea 
continuării sistemului actual; în cazul în 
care se înregistrează un vot majoritar 
corespunzător, recomandă ca 
Parlamentul să propună modificări ale 
tratatului, în conformitate cu articolul 48.

4. își exprimă surprinderea și regretă 
decizia Comisiei pentru afaceri 
constituționale de a elabora un raport 
referitor la amplasarea sediilor 
instituțiilor Uniunii Europene.

Or. fr

Amendamentul 151
Daniël van der Stoep

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Parlamentului să-și exprime 
opinia cu privire la oportunitatea 
continuării sistemului actual; în cazul în 
care se înregistrează un vot majoritar 
corespunzător, recomandă ca 
Parlamentul să propună modificări ale 
tratatului, în conformitate cu articolul 48.

4. subliniază faptul că este de preferat să 
se elimine sediul de la Bruxelles al 
Parlamentului European, dat fiind că 
această măsură poate fi pusă în aplicare 
destul de repede și poate aduce economii 
substanțiale într-un termen acceptabil.

Or. nl

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

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Parlamentului să-și exprime 
opinia cu privire la oportunitatea 
continuării sistemului actual; în cazul în
care se înregistrează un vot majoritar 
corespunzător, recomandă ca 
Parlamentul să propună modificări ale 
tratatului, în conformitate cu articolul 48.

4. subliniază faptul că stabilirea sediului 
Parlamentului European ține exclusiv de 
competența Consiliului European;
consideră că stabilirea sediului 
Parlamentului European se înscrie în
problematica mai amplă a stabilirii 
tuturor sediilor instituțiilor europene.

Or. fr

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Parlamentului să-și exprime 
opinia cu privire la oportunitatea 
continuării sistemului actual; în cazul în 
care se înregistrează un vot majoritar 
corespunzător, recomandă ca 
Parlamentul să propună modificări ale 
tratatului, în conformitate cu articolul 48.

4. subliniază faptul că este vorba despre 
un raport din proprie inițiativă ordinar 
din care nu decurge o obligație de 
aplicare și că problema sediilor 
instituțiilor europene ține de tratate și 
depinde, prin urmare, de voința politică 
unanimă a statelor membre.

Or. fr

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 4 – paragraful 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

consideră că așa-numita „petiție” 
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nr. 0630/2006 nu constituie o adevărată 
petiție întrucât nu îndeplinește criteriile 
de admisibilitate a petițiilor adresate 
Parlamentului European în conformitate 
cu ex-articolul 191 alineatul (2), devenit 
articolul 201 alineatul (2) din 
Regulamentul de procedură al 
Parlamentului European, deoarece nu 
menționează nici cetățenia și nici 
domiciliul „petiționarilor”, contrar 
Regulamentului, ceea ce implică faptul că 
semnăturile electronice nu sunt 
admisibile în cadrul petițiilor și că nu se 
poate prezenta nicio garanție în legătură 
cu sprijinul cantitativ real sau virtual al 
acestei inițiative.

Or. fr

Amendamentul 155
Brice Hortefeux

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită Parlamentului să respingă 
raportul Comisiei pentru afaceri 
constituționale referitor la amplasarea 
sediilor instituțiilor Uniunii Europene, 
care este în contradicție cu tratatele.

Or. fr

Amendamentul 156
Catherine Trautmann

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește Comisiei pentru afaceri 
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constituționale că nu este vorba despre o 
limitare a competenței Parlamentului 
European de a se autoorganiza, ci că 
sediul său este stabilit prin tratate.

Or. fr

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește că raportul din proprie 
inițiativă nu trebuie să folosească la 
eludarea tratatelor europene, care prevăd 
că sediul Parlamentului European este la 
Strasbourg unde se organizează 
douăsprezece sesiuni plenare pe an.

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că, având în vedere punctul 
de mai sus, petiționara este singura care 
îndeplinește criteriile de admisibilitate 
pentru petiția nr. 0630/2006, ceea ce 
înseamnă că așa-numita „petiție” nu a 
obținut decât o semnătură.

Or. fr
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Amendamentul 159
Catherine Trautmann

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. solicită ca sumele reprezentând 
costurile aferente locurilor de desfășurare 
a activității Parlamentului European, 
menționate de raport, în special costurile 
anuale și amprenta de carbon, să nu fie 
preluate în mod direct de campanii ostile, 
ci să facă obiectul unui adevărat studiu 
bazat pe date verificabile, furnizate de 
Secretariatul General al Parlamentului 
European.

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. consideră că este regretabil ca 
dezbaterea să se concentreze pe un subiect 
care se referă la 0,04 % din bugetul anual 
al Uniunii Europene, în timp ce cetățenii 
așteaptă un buget general al Uniunii 
Europene care să răspundă la dificultățile 
financiare cu care se confruntă statele 
membre.

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

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. solicită Serviciului Juridic al 
Parlamentului European să precizeze 
legalitatea unui astfel de raport privind 
amplasarea sediilor instituțiilor europene.

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 4 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. consideră că petițiile referitoare la 
sediile instituțiilor trebuie să fie transmise 
către statele membre, singurele abilitate 
să ia o decizie în acest sens.

Or. fr

Amendamentul 163
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès

Proiect de aviz
Punctul 4 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4e. consideră că raportul din proprie 
inițiativă al Comisiei pentru afaceri 
constituționale nu poate avea niciun efect 
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juridic.

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 4 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4f. reamintește că Parlamentul European 
nu poate fi consultat în legătură cu 
problema sediilor instituțiilor europene 
decât înainte de convocarea unei
conferințe interguvernamentale de către 
Consiliu, lucru care nu este nicidecum 
prevăzut.

Or. fr


