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KOKKUVÕTE

Esimestel aastatel toimusid Euroopa Parlamendi täiskogu istungid teistele
institutsioonidele või asukohariikidele kuuluvates hoonetes. Alles 1973. aastal sai
parlament endale lõpuks oma maja ja täiskogu istungisaali – Schumani hoone
Luxembourgis.

Hoone esialgsed plaanid tehti 1960. aastatel ja ehitamist alustati 1970. aastatel, kuid
plaane tuli ühenduse oodatava laienemise tõttu kohandada. 1970. aastatel kasutati
istungisaali täiskogu istungiteks regulaarselt, kuid pärast 1979. aasta otsevalimisi
kasvas parlamendiliikmete arv nii palju, et kõik parlamendiliikmed ei mahtunud
enam saali ära.

Luxembourgi istungisaal on tähelepanuväärne oma kunstiliselt kõrgetasemelise
dekoori poolest, eelkõige väärib märkimist tsingist bareljeef, mille autoriks on
Torinost pärit Gruppo NP2. Järgnevalt antakse kunstiteosest üksikasjalik ülevaade
ning kunstnikega tehtud intervjuu põhjal selgitatakse ka seda, kuidas istungisaali
sisustamise eest vastutav Belgia ettevõte töö üldse Itaalia kunstnikele andis.

Euroopa Parlamendi president Emilio Colombo 1979.
aastal Luxembourgis Euroopa Parlamendi ees kõnet

pidamas.
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Schumani hoone (2012).

Schumani hoone
Alates 1973. aastast töötab Schumani hoones mitu Euroopa Parlamendi sekretariaadi
osakonda. Ehkki hoone on väljast range kontorihoone, asub siin ka esimene Euroopa
Parlamendi täiskogu istungiteks kavandatud ja ehitatud istungisaal.

Kuigi parlamendi sekretariaadi peakorter on algusest peale olnud Luxembourgis, oli
siin veel 1960. aastate keskel Euroopa institutsioonide käsutuses ainult üks hoone –
1966. aastal valminud kõrghoone Tower Building, mida parlament ja komisjon toona
jagasid ja mis nüüd on muudetud konverentsikeskuseks.

Parlamendi üha suurema aktiivsuse ja sellest tulenevate kasvavate nõudmiste tõttu
lepiti Luksemburgi Suurhertsogiriigiga kokku uue haldushoone rajamises Kirchbergi
platoole. Peasekretär Hans Nordi kantselei arhiivis talletatud dokumentide põhjal saab
Euroopa Parlamendi ja Luksemburgi valitsuse vahelise koostöö etapid selgelt välja
tuua.

1965. aastal alustas Euroopa
Parlament, keda kohtumistel
esindas üldasjade
peadirektoraadi direktor Pierre
Ginestet, läbirääkimisi
Luksemburgi riiklike ehitustööde
ministeeriumi ja eelkõige
projekti eest vastutava arhitekti
Laurent Schmitiga. Parlament
keskendus esmajoones
funktsionaalsuse ja logistikaga
seotud küsimustele – ehitada
sooviti umbes 470 hea
valgustusega ametiruumi,
millest 30 oli mõeldud
fraktsioonidele ja 15
esindusotstarbeks. Samuti sooviti tõlkekabiinidega koosolekusaali sajale inimesele,
raamatukogu ja muid lisaruume, nagu kohvik, söökla ja hoidlad, muu hulgas arhiivi
jaoks.1

Kui ehitusprojekti suhtes kokkuleppele jõuti, tehti hoone ehitamine 1970. aasta juunis
ülesandeks ettevõttele Compagnie d'Entreprises CFE (endine Compagnie Belge de
Chemins de Fer et d'Entreprises), kes pidi viima ehitustööd lõpule 1973. aasta lõpuks.

Juba 1970. aasta septembris selgus, et ühenduse oodatava laienemise –
Ühendkuningriigi, Iirimaa ja Taani ühinemise – tõttu on vaja suuremat hoonet, nii et
projekt tuli uuesti läbi vaadata. Selle käigus lisati hoonele üks korrus, et mahutada ära
1000 inimese asemel 1200. Esimesed tööruumid võeti kasutusele 1973. aasta
jaanuaris, ehkki tööd ei olnud veel päriselt lõpetatud.2 Hoone võeti täielikult kasutusse
sama aasta lõpuks. Euroopa Parlamendi presidendi Cornelis Berkhouweri ettepanekul
sai hoone endale nime Robert Schumani järgi.3

Praegu kasutuses oleval ristkülikukujulisel majal on seitse korrust maa peal ja kaks maa
all, lisaks kaks sisehoovi, et anda mõlemal pool koridori asuvatele ruumidele
loomulikku valgust. Hoone on 100m pikk, 56m lai ja 33m kõrge, selle kogupindala on
36 000 ruutmeetrit ning maht 125 000 kuupmeetrit.
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Euroopa Parlamendi president Simone Veil Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse
ookeani piirkonna riikide rühma ja Euroopa vahelisel dialoogil. Luxembourg,
1979.

1974. aasta kirjavahetusest leitud plaanidelt4 on näha hoone algne ruumikasutus:
esimesel korrusel olid raamatukogu ja restoran, teisel istungisaal, parlamendiliikmete
baar ja presidendi tööruumid. Kolmandalt korruselt pääses istungisaali rõdudele,
tõlkekabiinidesse ja juhtimiskeskusse. Samal korrusel olid ka pressiruum, peasekretäri
büroo ja mõned nõukogu liikmetele mõeldud ruumid. Neljandal korrusel paiknesid
fraktsioonide bürood, kuid kvestorite omad olid koos eri haldusüksuste,
protokolliosakonna, mõne parlamendikomisjoni ning nõukogu ja komisjoni liikmete
tööruumidega viiendal. Kuues korrus oli täielikult parlamendikomisjonide päralt ning
seitsmendal olid toonane peadirektoraat D, uuringute ja dokumendikeskus ning
suulised tõlgid. Keldrikorrustel oli trükikoda, kus trükiti institutsiooni töö jaoks
hädavajalikke dokumente, mis hiljem laiali jagati, ning tehnilised ja hoidlaruumid.

Istungisaal
Liitmislepingu allkirjastamisega valiti Euroopa Parlamendi ajutisteks töökohtadeks
Luxembourg, Brüssel ja Strasbourg. 1965. aastal asusid sekretariaadi teenistused
Luxembourgi, samas kui täiskogu istungeid otsustati korraldama hakata Strasbourgis.
1970. aastatel arutati aktiivselt ja pidevalt ka üheainsa töökoha küsimust ning
Luxembourgi täiskogu istungite korraldamiseks mõeldud istungisaali ehitamine
tekitas hirmu, et Strasbourg jäetakse järk-järgult kõrvale.

President Walter Behrendt
selgitas Schumani hoones
peetud esimese täiskogu
istungi avakõnes selle otsuse
tagamaid aga järgmiselt: „Asi
ei ole kindlasti soovis
vähendada Strasbourgi
poliitilist tähtsust, kuid nii
1973. aastal kui ka sellele
eelnevatel aastatel on
töömaht pidevalt kasvanud,
mistõttu on vaja korraldada
järjest rohkem ja rohkem
osaistungjärke ja meil tuleb
püüda sellega võimalikult
ökonoomselt toime tulla.“5

Tõepoolest, 1965. aastal toimunud esialgsetel projektiaruteludel soovis parlament
suure, ligikaudu 100 inimest mahutava koosolekusaali ehitamist, kuid 1970. aastal
peasekretär Hans Nordi poolt president Mario Scelbale saadetud teatises6 on selgelt
mainitud, et sobivaid ruume ja töötingimusi on vaja nii Strasbourgis kui ka
Luxembourgis. Projekti 1971. aasta versioon sisaldas seega sellist istungisaali, mis
võimaldaks täiskogu istungite nõuetekohast korraldamist. 1971. aasta jaanuaris Hans
Nordile saadetud Pierre Ginesteti teatisest selguvad istungisaali kohta esitatud
nõuded. See pidi mahutama 142 Euroopa Parlamendi liiget, kuid istekohtade arvu pidi
olema võimalik suurendada 208ni, võttes arvesse Ühendkuningriigi, Iirimaa ja Taani (ja
lõpuks sellest mõttest loobunud Norra) eesseisvat tõenäolist ühinemist. Istungisaalis
pidi olema parlamendi presidendile ja juhatusele mõeldud koht, poodium
sõnavõtjate, nõukogu ja komisjoni esindajate ja neid saatvate ametnike jaoks ja
stenograafide laud. Ülemisele korrusele pidid tulema nii istungisaalist kui ka
väljastpoolt juurdepääsetavad rõdud kuni 200 inimesele (sh ajakirjanikud ja kodanike
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esindajad).7 Istungisaalis pidid olema tõlkekabiinid ja tehniline varustus, näiteks
kõrvaklapid, mikrofonid ja televiisorid, et istungeid üle kanda ning sõnavõtjate
nimesid ja arutatavate raportite pealkirju näidata.

Kuigi parlamendi ametnikud keskendusid peamiselt istungisaali tehnilistele ja
praktilistele aspektidele, on lõpptulemus ka sisekujunduse seisukohast äärmiselt
õnnestunud. Nelinurkse istungisaali (28m x 20m) elegantses dekooris kasutati eri
materjale – seinad kaeti nahaga, pingid olid puidust ning lühtrid ja lagi metallist.
Parlamendiliikmed paigutati U-kujuliselt kõnepuldi ja presidendi poodiumi vastu.
Tagaseina kaunistab siiani geomeetriline tsingist bareljeef, mille autor on Torinost
pärit Gruppo NP2. Selle keskelt viib presidendi kabinetti kaks ust, mis on kaunistatud
samas stiilis ja mis on skulptuuri sisse täiuslikult ära peidetud.

Istungisaali sisustamine tehti ülesandeks Belgia sisearhitektile ja mööblimeistrile René
Simonisele, kes oli 1928. aastal asutanud ettevõtte Entreprise Simonis. See tegutseb
siiani ning muu hulgas on see osalenud tähtsates projektides, näiteks Belgia Senati
istungisaali ja Bank Brussels Lamberti kujundamisel. Dokumentidest ei selgu, kuidas
valiti istungisaali sisustama ja kujundama just Simonis ja Gruppo NP2. Asjaolu, et
sellest teemast ei ole Euroopa Parlamendi ajalooarhiivis, Luksemburgi riiklike
ehitustööde ministeeriumis ega isegi arhitekt Laurent Schmiti plaanides mingit jälge,
viitab sellele, et kõigega tegeles ehitusettevõte ise. Simonis oli toona Brüsselis hästi
tuntud ning Compagnie d'Entreprises (CFE) valis ta ilmselt tõestatud kogemustepagasi
tõttu.

Gruppo NP2 liikmetega tehtud intervjuude ja Nerone Ceccarelli arhiivi dokumentide
põhjal on nüüd õnnestunud välja selgitada ka see, kuidas bareljeefi valmistamine
Gruppo NP2 ülesandeks sai.8

Gruppo NP2
Gruppo NP2 asutajateks olid Giovanni Ceccarelli (1937–1996), keda tunti ka Nerone
nime all, ning Gianni Patuzzi (sündinud 1932), kes oli aastatel 1962–19749

rahvusvahelisel areenil väga aktiivne10, pälvis olulisi auhindu11 ning tegi koostööd
tuntud kunstnikega, nagu Emilio Vedova, Marcel Breuer jt. Noored kunstnikud
kohtusid Veneetsia Kunstiakadeemias (Accademia di Belle Arti) ja seejärel 1959. aastal
uuesti Torinos, kus nad alustasid edukat partnerlust ja asutasid 1962. aastal Gruppo
NP2. Nende eesmärk oli tuua kunst muuseumidest ja galeriidest välja ning teha see
rahvale kättesaadavaks. Selleks sidusid nad kunsti arhitektuuriga.

Kunstnike stuudio Borgaro Torineses oli tõeline katselabor ning mõlemad olid varmad
tegema koostööd teiste kunstnike ja käsitöölistega. Nad olid viljakad ja nende
looming oli mitmekesine, muu hulgas loodi monumentaalseid skulptuure, mööblit,
sisustust ja paneele ning seejuures kasutati metalli- ja puutööd, betooni ning marmori
graveerimist. Mõlemad mehed olid äärmiselt loovad ja tehniliselt osavad. 1960.
aastate lõpus hakkasid nad oma loomingut rohkem diferentseerima ning lisaks
individuaalsetele kunstiteostele (mis kandsid jätkuvalt Gruppo NP2 signatuuri) hakati
seeriatoodanguna tootma tahveldisi ja arhitektuurielemente. Intervjuu ajal juhtis
Gianni Patuzzi tähelepanu sellele, et töö stuudios oli raske12, kuid tema sõnades
kaigub endiselt rühmituse loomingut iseloomustanud entusiasm.
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Giovanni Ceccarelli ehk „Nerone“, ja Gianni Patuzzi oma meeskonnaga.

1964. aastal sai Gruppo NP2 uue
liikme – Nerone noorema venna
Piercarlo Ceccarelli, kes oli
alustamas mänedžerikarjääri.
Piercarlo tegeles rühmituse haldus-
ja kommertsküsimustega ning tema
panus oli kunstnike töö
tutvustamisel äärmiselt oluline.
Arhitektuurinäitustel õnnestus tal
luua suur tutvusringkond, kuhu
kuulusid alguses peamiselt USA, aga
seejärel ka Euroopa arhitektid ning
näitusesaalide, kunsti- ja
disainigaleriide eestvedajad.13 Peagi
järgnesid nii avaliku kui ka
erasektori tellimused.

Bareljeefi loomise lugu
1960. aastate lõpus sai NP2 töid näha paljudes näitusesaalides, muu hulgas disainer
Roger Vanheveli galeriis, mis tegutseb Brüsselis Avenue Louise'il siiani. Tõenäoliselt
tänu sellele saidki kunstnikud istungisaali bareljeefi tellimuse. Simonis ja Vanhevel
tundsid üksteist14 nii isiklikult kui ka tööalaselt ning tollal asusid Enterprise Simonis ja
Galerie Vanhevel lähestikku. Tõenäoliselt nägi Simonis Nerone ja Patuzzi töid just
selles näitusesaalis ja otsustas nad nähtu põhjal oma projekti kaasata.

Tänu kunstnik Gianni Patuzziga 2014. aasta detsembris tehtud intervjuule selgus
kunstiteose loomise kohta palju uusi üksikasju. Patuzzi meenutas, et Piercarlo
Ceccarelli tõi stuudiosse joonistuse sellest seinaosast, mille kallal kunstnikud töötama
pidid. Seina ülaosas oli neli nelinurkset tühikut, kuhu pidid tulema tõlkekabiinid, ning
sealt saidki kunstnikud oma põhiteema jaoks inspiratsiooni.

Bareljeefi pindala on ligikaudu 150 ruutmeetrit (25m x 6m) ning see koosneb 83
nelinurksest tsinkpaneelist, kusjuures need on eri mõõtmetega ja kinnitatud kuuele
tasandile. Nelja tühiku ümber loodi kreekapärane muster. Teose ülemise osa sirged
jooned vastanduvad alumise osa kaarjatele kurvidele, mis ümbritsevad abstraktset
geomeetrilist mustrid otsekui sulud. Nerone Ceccarelli on öelnud, et see on selge
sõnum, mis ei vajanud mingit tõlget15. Bareljeef valmis aastal 1972.

Kogu töö tehti ära Borgaro Torinese stuudios, kus kunstnikel olid abiks ka assistendid.
Kogu protsess teose kavandamisest kuni selle valmimiseni kestis ligikaudu kaks kuud,
millest kaks nädalat kulus paneelide katmisele ja veel kaks nädalat söövitamisele.
Paneelide algsed mõõtmed olid 1m x 2m ja paksus 2mm.

Selliseid paneele kasutati tavaliselt kirstude tegemiseks ning kunstnikud tellisid need
enda jaoks harjumuspäraselt kohalikult müüjalt.

Paneelid on söövitatud, kasutades graveerimisel ja trükikunstis levinud tehnikat.
Kõigepealt kaeti plaadid negatiivis mustri järgi rasvase materjaliga, et kaitsta metalli
seda osa, mida ei olnud vaja söövitada. Seejärel kasutati lämmastikhappesse kastetud
käsnasid, et metall maksimaalselt 1mm paksuseks söövitada. See tekitas üllatava
chiaroscuro efekti. Nummerdatud paneelid pakiti seejärel spetsiaalsetesse kastidesse,
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AKV–EMÜ nõuandva assamblee kohtumine Luxembourgis 1976. aastal.
Esireas Luxembourgi suurhertsog Jean ja suurhertsoginna Joséphine-
Charlotte.

Istungisaali plaan. Istekohad on jaotunud
fraktsioonide kaupa. September 1975.

saadeti Luksemburgi ja töö eest vastutav ettevõte pani need kunstnike juhendite järgi
üles.

Töö istungisaalis
Esimene osaistungjärk uues
istungisaalis toimus 12.
veebruaril 1973. Komisjoni
toonane president François-
Xavier Ortoli tutvustas siis
komisjoni kuuendat iga-aastast
tegevusprogrammi (1973.
aastaks). Aastatel 1973–1979
toimus istungisaalis 35 Euroopa
Parlamendi istungit ja neid
juhatas neli erinevat presidenti.
Sellel ajal toimusid Euroopa
Parlamendi täiskogu istungid
vaheldumisi Luxembourgis ja
Strasbourgis, nii et peaaegu
pooled neist korraldati
Luxembourgis. Laiendatud juhatus võttis vastu iga-aastase ajakava.

Istungisaali kohandati pärast esimest istungit tehtud märkuste põhjal veel mitu korda.
Peasekretär Hans Nord tõi oma avalduses välja terve rea parandamist vajavaid asju,
eelkõige seoses helisüsteemi puudustega, sellega, et piisavalt ei olnud seadmeid, mis
võimaldaks töötajatel arutelusid tööruumidest jälgida, ning vajadusega lisada
istekohti komisjoni ja nõukogu töötajate jaoks.16 Ka tõlkekabiinide arvu suurendati
algselt neljalt kuueni.

Selles istungisaalis esitatud arvukate raportite seast võiks välja tuua Patijni raporti, mis
oli Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva
konventsiooni kavand ja mida arutati täiskogul 14. jaanuaril 1975. Arutelu
stenogrammist selgub, kui oluliseks pidas parlament toonastes oludes seda, et arutelu
oleks avalik ja et ka Euroopa kodanike arvamust
võetaks arvesse. Sellest annab tunnistust arvukate
ajakirjanike ja telekaamerate viibimine
istungisaalis.17

Pärast esimesi Euroopa Parlamendi valimisi, mis
toimusid 1979. aasta juulis, kasvas
parlamendiliikmete arv 208-lt 410ni, nii et selles
istungisaalis ei saanud täiskogu istungeid enam
korraldada. Ajapikku hakkasid need järjest
regulaarsemalt toimuma Strasbourgis. Aastatel
1975–1980 toimus Schumani hoone istungisaalis
kolm AKV–EMÜ nõuandva assamblee
avakoosolekut ja viis iga-aastast koosolekut.
Assambleesse kuulusid esindajad 46 Aafrika,
Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riigist ja 9
EMÜ liikmesriiki, kes olid allkirjastanud Lomé
konventsiooni.



EPRS Euroopa Parlamendi esimene istungisaal

Ajalooarhiivi üksus Lk 7/8

Hilisematel aastatel kasutati istungisaali Euroopa Parlamendi ja teiste institutsioonide
muude ürituste ja koosolekute korraldamiseks, näiteks parlamendiliikmete üritusteks
ja ümarlaudadeks, aga ka World Peace Forumi ja Luksemburgi riikliku noortenõukogu
korraldamiseks. Istungisaal on tähtis koht, mida tutvustatakse ka kõigil Luksemburgis
asuva Euroopa Parlamendi infobüroo korraldatavatel rühmakülastustel.

Istungisaal, selle dekoor ja suur tsingist bareljeef on tänase päevani täielikult säilinud
ning oma olemasoluga tuletavad nad meelde aega, mil Euroopa Parlament
arvestatavalt kasvas ja muutus.
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