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ÖSSZEGZÉS

Kezdetekben az Európai Parlament különböző, a többi intézmény vagy a
vendégfogadó ország által rendelkezésre bocsátott helyszíneken tartotta plenáris
üléseit. A Parlamentnek csupán 1973-ban, a Schuman épület (Luxembourg)
felépítésével lett plenáris ülésteremmel rendelkező saját épülete.

Az épületet az 1960-as években tervezték, az építési munkálatokat pedig 1970-ben
kezdték meg. Az eredeti terveket a Közösség tervezett bővítésére tekintettel ki kellett
igazítani. Az 1970-es években az ülésterem rendszeres jelleggel adott otthont a
plenáris üléseknek, azonban az 1979. évi közvetlen választásokat követően a
képviselők számának növekedésével az ülésterem már nem volt alkalmas az összes
képviselő befogadására.

A luxembourgi ülésterem díszítésének művészi értékével, különösen a torinói
székhelyű NP2 Csoport által készített cink féldomborművel hívja fel magára a
figyelmet. A művészekkel készült interjúnak köszönhetően e feljegyzés részletesen
ismerteti a műalkotást, többek között azt is megtudhatjuk, hogyan bízta meg az olasz
vállalkozást az ülésterem belső kialakításáért felelős belga kivitelező.

Emilio Colombo, az Európai Parlament elnöke felszólal
az 1979-ben Luxembourgban tartott egyik plenáris

ülésen.
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A Schuman épület külső megjelenése (2012).

A Schuman épület
1973 óta a Schuman épület az Európai Parlament Főtitkársága számos szervezeti
egységének adott otthont. Egyszerű megjelenése és adminisztratív jellege ellenére
ebben az épületben kapott helyet az első olyan ülésterem, amelyet az Európai
Parlament plenáris ülései számára terveztek és építettek.

Noha a Főtitkárság székhelye a kezdetektől fogva Luxembourgban volt, az 1960-as
években csupán egyetlen, az európai intézményeknek otthont adó épületet építettek:
az 1966-ban átadott toronyépületet, melyen a Parlament és a Bizottság közösen
osztozott, és amelyet mára konferenciaközponttá alakítottak.

A Parlament kibővült tevékenységi köre és az abból fakadó igények következtében
megkezdődtek a tárgyalások a Luxemburgi Nagyhercegséggel egy adminisztratív
épület megépítéséről a Plateau du Kirchberg területén. A főtitkár, Hans Nord hivatali
gyűjteményében tárolt dokumentumoknak köszönhetően rekonstruálhatjuk az
Európai Parlament és a luxemburgi kormány közötti együttműködés különböző
szakaszait.

1965-ben az Európai
Parlament, melyet Pierre
Ginestet, az Általános Ügyek
főigazgatóságának
igazgatója képviselt a
találkozókon, tárgyalásokat
kezdeményezett a
luxemburgi közmunkaügyi
minisztériummal,
pontosabban a projektért
felelős építésszel, Laurent
Schmittel. A Parlamentet
különösen a funkcionális és
logisztikai szempontok
érdekelték, többek között a
mintegy 470, megfelelő
világítással rendelkező iroda – melyek közül 30 a képviselőcsoportok számára, 15
reprezentációs célokra készült –, a hozzávetőlegesen 100 ember befogadására
szolgáló, tolmácsfülkékkel ellátott ülésterem, egy könyvtár és egyéb számos
különböző létesítmény, úgymint kávézó, étkező, illetve tároló – többek között
archiváló – helyiségek kialakítása1.

Amint megállapodás született az építkezési projektről, 1970 júniusában a Compagnie
d'Entreprises CFE (korábban Compagnie Belge de Chemins de Fer et d'Entreprises)
felkérést kapott a projekt kivitelezésére, melynek befejezését 1973-ra tervezték.

Már 1970 szeptemberében, a Közösség Egyesült Királyság, Írország és Dánia
csatlakozásával bekövetkező bővítésének kilátásba helyezésekor fenntartások
merültek fel az épület méretével kapcsolatban, és felül kellett vizsgálni a projektet,
minek következtében egy további emelettel bővítették az épületet, így az 1000
helyett 1200 ember befogadására lett alkalmas. Az első szervezeti egységek 1973
januárjában költöztek az épületbe, noha a munkálatok akkor még nem fejeződtek be2,
majd ugyanezen év végére mindenki elfoglalta a helyét. A Parlament elnöke, Cornelis
Berkhouwer javaslatára az épületet Robert Schumanról nevezték el3.
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Simone Veil, az Európai Parlament elnöke az afrikai, karibi és csendes-óceáni
államok csoportja és Európa között zajló párbeszéd során – 1979,
Luxembourg

A négyzet alakú épületnek ma a földfelszín felett hat, alatta pedig két szintje van,
továbbá két udvarral rendelkezik, melyek természetes fényt biztosítanak a folyosók
mindkét oldalán. Az épület 100 méter hosszú, 56 méter széles és 33 méter magas,
illetve 36 000 négyzetméteres alapterülettel és 125 000 négyzetméter beépített térrel
rendelkezik.

Egy 1974-es levelezésben talált tervekből4 kiderül, hogyan használták a különböző
szinteket: a könyvtár és az étterem a földszinten helyezkedett el; az ülésterem, a
képviselői bár és az elnök irodái az első emeleten foglaltak helyet; a második szinten
lehetett eljutni az ülésterem karzataira, a tolmácsfülkékhez és az irányítóterembe.
Ugyanezen a szinten kapott helyet egy sajtószoba, a főtitkári irodák és a Tanács tagjai
számára fenntartott irodák. A harmadik szint a képviselőcsoportoké volt, míg a
quaestorok irodája a negyedik szinten helyezkedett el, számos egyéb adminisztratív
irodával, a protokollrészleggel, néhány parlamenti bizottsággal, illetve a Tanács és a
Bizottság tagjainak irodáival egyetemben. Az ötödik szintet teljes egészében a
parlamenti bizottságok foglalták el, míg a hatodik szinten volt az akkori D.
Főigazgatóság, a Kutatási és Dokumentációs Központ, valamint a tolmácsok. A két alsó
szinten helyezkedett el a nyomtatott sajtó, ahol az intézmény munkájához
nélkülözhetetlen anyagokat nyomtatták és terjesztették, továbbá számos technikai és
tároló helyiség is itt kapott helyet.

Az ülésterem
Az egyesítési szerződés aláírását követően Luxembourg, Brüsszel és Strasbourg
városát választották az Európai Parlament ideiglenes munkahelyszínének. 1965-ben a
Titkárság szervezeti egységei Luxembourgban kaptak helyet, míg Strasbourg adott
otthont a plenáris üléseknek. Az 1970-es évek során az intézmény egyetlen
székhelyének kiválasztása még élénk és nyitott vita tárgyát képezte. Egy olyan
ülésterem létrejötte, amely lehetővé tette a képviselőknek, hogy Luxembourgban
tartsák a plenáris üléseket, azt a félelmet keltette, hogy Strasbourg fokozatosan
háttérbe szorul majd.

A Schuman épületben
tartott első plenáris ülésen
elmondott megnyitó
beszédében maga az
elnök, Walter Behrendt
fejtette ki a döntés okait:
„Egyáltalán nem a
strasbourgi politikai
jelenlét gyengítéséről van
szó, hanem arról, hogy
1973-ban, a korábbi
évekhez hasonlóan,
megpróbáljuk a lehető
leggazdaságosabban
kezelni a növekvő
munkaterhet, melynek
következtében egyre több ülésre van szükség5.

Amennyiben a projektről folyó kezdeti viták során 1965-ben a Parlament valóban
kérvényezte egy mintegy 100 ember befogadására alkalmas ülésterem megépítését, a
főtitkár, Hans Nord Mario Scelba elnöknek írott egyik 1970-es feljegyzéséből6
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egyértelműen kiderül, hogy mind Strasbourgban, mind pedig Luxembourgban
szükség volt megfelelő helyszínre és munkafeltételekre. A projekt 1971-es verziójában
ezért szerepelt egy olyan ülésterem kialakítása, amely lehetővé tenné a plenáris ülések
megfelelő formában történő megrendezését. Pierre Ginestet Hans Nordnak írott egyik
1971-es feljegyzéséből kikövetkeztethető, hogy milyen feltételeknek kellett
megfelelnie az ülésteremnek. 142 európai parlamenti képviselő, és – az Egyesült
Királyság, Írország és Dánia (valamint a később a csatlakozás elutasítása mellett döntő
Norvégia) várható csatlakozásának fényében – egészen 208 fő befogadására
alkalmasnak kellett lennie. Az ülésteremben helyet kellett biztosítani továbbá a
Parlament elnökének és Elnökségének, az előadók számára készült pódiumnak, a
Tanács és a Bizottság képviselőinek, illetve az őket kísérő tisztviselőknek, valamint a
gyorsírók asztalának. A tervek szerint a felső emeleten olyan galéria épült volna, mely
az ülésteremből és az üléstermen kívülről is megközelíthető, és amely legfeljebb 200
fő, köztük újságírók és a nagyközönség számára biztosít helyet7. Az ülésteremben
tolmácsfülkéket és technikai felszereléseket, úgymint fejhallgatókat, mikrofonokat és a
vitákat közvetítő, valamint a felszólalók nevét és a vita tárgyát képező jelentések címét
kijelző televízió-készülékeket is el kellett helyezni.

Noha a parlamenti tisztviselők figyelme elsősorban az ülésterem technikai és
gyakorlati szempontjaira irányult, a végeredmény rendkívül kifinomult belsőépítészeti
megoldásokról tanúskodik. A négyszögletes (28 m x 20 m) ülésterem elegáns
díszítéséhez különböző anyagok kombinációját használták: a falakat bőr borítja, a
székek fából készültek, a csillárok és a mennyezet pedig fémből. A képviselők székei U
alakban, a pulpitussal és az elnöki emelvénnyel szemben helyezkedtek el. A hátsó falat
a torinói székhelyű NP2 Csoport által készített geometrikus cink féldombormű
díszítette. Középen ugyanezen motívummal díszített és a domborművön belül
tökéletesen elrejtett két ajtó volt, mely az elnök irodájába vezetett.

Az ülésterem projektjével a belga belsőépítészt és műbútorasztalost, René Simonis-t
bízták meg, aki 1928-ban megalapította az Entreprise Simonis-t, mely még ma is
működik és számos nagy projekt, például a belga szenátus ülésterme és a Bank
Brussels Lambert megvalósításában való együttműködéséről ismert. A
dokumentumok azonban arról nem tanúskodnak, hogyan bízták meg Simonis-t és az
NP2 Csoportot az ülésterem díszítésével. Az a tény, hogy a projektnek nyoma sincs az
Európai Parlament vagy a luxemburgi közmunkaügyi minisztérium történeti
irattárában, de még Laurent Shmitt terveiben sem, arra utal, hogy ezt teljes egészében
az építkezési vállalat kezelte. Simonis-t, aki akkortájt jól ismert volt brüsszeli körökben,
valószínűleg a Compagnie d'Entreprises (CFE) választotta ki, komoly tapasztalata
miatt.

Az N2 Csoport tagjaival folytatott interjúknak és a Nerone Ceccarelli irattár által
rendelkezésre bocsátott dokumentumoknak köszönhetően fel tudtuk tárni azokat a
lépéseket, melyek az NP2 Csoportnak a féldombormű megformálására irányuló
felkéréséhez vezettek8.

Az NP2 Csoport
Az NP2 Csoportot a Neroneként ismert (1937-1996) Giovanni Ceccarelli és Gianni
Patuzzi (született 1932-ben) alapította, akik 1962 és 1974 között9 nemzetközi szinten10

tevékenykedtek, rangos díjakat nyertek11 és olyan neves művészekkel működtek
együtt, mint Emilio Vedova, Marcel Breeuer és mások. A két fiatal a Velencei
Szépművészeti Akadémián (Accademia di Belle Arti) ismerkedett meg a diákévek során,
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A Neroneként ismertté vált Giovanni Ceccarelli, valamint Gianni Patuzzi
és csapatuk.

majd legközelebb 1959-ben Torinóban találkozott, ahol az NP2 Csoport 1962. évi
megalapításával sikeres partneri együttműködésbe kezdett. Munkájuk alapja az az
elképzelés volt, hogy a művészet és az építészet integrálása révén a múzeumokon és
galériákon kívül, egy szélesebb közönség számára is hozzáférhetővé tegyék a
művészetet.

A Borgaro Torinesében található stúdió, ahol a két művész tevékenykedett, a
kísérletezés színterévé vált, mely nyitott volt más művészekkel és mesteremberekkel
folytatott együttműködésre. Termékkínálatuk széles és változatos volt: monumentális
szobrokat, bútorokat, szerkezeti elemeket és faburkolatokat terveztek és építettek,
különböző, a fémmegmunkálástól a famegmunkáláson keresztül a
betonmunkálatokig és a márványfaragásig terjedő technikák használatával eredeti
kreativitásról és kitűnő szakmai tudásról tettek tanúbizonyságot. Az 1960-as évek
végén a két művész kezdte elkülöníteni alkotásait, és egyedi műalkotásaik mellett
(melyek továbbra is az NP2 kézjelét viselték magukon), burkolatok és építészeti
kiegészítők sorozatgyártásába kezdtek. Az interjú során Gianni Patuzzi hangsúlyozta,
hogy komoly munka folyt a stúdióban12, szavai azonban még most is arról a
lelkesedésről tanúskodnak, ami a Csoport alkotásait jellemezte.

1964-ben Piercarlo Ceccarelli,
Nerone öccse, aki akkor még csupán
vezetői karrierje kezdetén volt,
szintén csatlakozott az NP2
Csoporthoz. Piercarlo foglalkozott
az adminisztratív és üzleti
vonatkozásokkal, és szerepe
nélkülözhetetlennek bizonyult a
Csoport által alkotott munkák
népszerűsítésében. Építészeti
kiállításokon keresztül sikerült –
először az Egyesült Államokban,
majd később Európában is –
kialakítania egy építészekből,
kiállítótermekből, művészeti és
design galériákból álló szorosan
együttműködő hálózatot13. A
megrendelések kezdtek befutni,
mind az állami, mind pedig a
magánszférából.

A féldombormű megalkotása
Az 1960-as évek végén az NP2 munkáit számos kiállítóteremben kiállították, többek
között a brüsszeli Avenue Louise-on ma is működő Roger Vanhevel design galériában.
Valószínűleg így bízták meg a művészeket a féldombormű készítésével is. Mivel
Simonis és Vanhevel14 személyesen és szakmailag is ismerték egymást, és mivel két
vállalkozás, az Enterprise Simonis és a Galerie Vanhevel a közelben volt, valószínűnek
tűnik, hogy Simonis ebben a kiállítóteremben ismerte meg Nerone és Patuzzi műveit,
és így választotta ki őket, hogy fejezzék be a projektjét.

A művésszel, Gianni Patuzzival 2014 decemberében készített interjúnak köszönhetően
számos további részletet megtudhattunk a műalkotással kapcsolatban. Patuzzi
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Az AKCS–EGK konzultatív közgyűlés luxembourgi ülése, 1976: Jean,
Luxemburg nagyhercege és Joséphine-Charlotte nagyhercegnő.

emlékezett arra, hogy Piercarlo Ceccarelli behozott a stúdióba egy vetületi ábrázolást
a falról, melynek díszítését meg kellett tervezniük. A fal felső részén négy
négyszögletes kivágás volt, ahová a tolmácsfülkéket tervezték, és amelyből a
művészek ihletet merítettek a motívumok kialakításához.

A féldombormű mintegy 150 négyzetméternyi (25 m x 6 m) felületet takar, és 83
négyszögletes, hat rétegben rögzített, eltérő méretű cink panelből áll. A négy felső
kivágás körüli mintázat görög stílusú díszítmény. A műalkotás felső részének egyenes
vonalait ellenpontozzák az alsó rész ívelt vonalai, melyek mintegy zárójelbe teszik az
absztrakt geometriai mintázatot. Ahogy Neronelli fogalmazott, ennek az üzenetnek a
megértéséhez nem volt szükség tolmácsra15. A féldombormű 1972-ből származik.

A szobor teljes egészében a borgaro torinese-i stúdióban készült, ahol a művészek
asszisztenseik segítségével dolgoztak. Az egész folyamat, a tervezéstől a szobor
elkészítéséig mintegy két hónapig tartott, ebből a panelek festése és a maratás két-két
hetet vett igénybe. A táblák eredetileg 1 m x 2 m nagyok és 2 mm vastagok voltak.

Ugyanolyanok voltak, mint a koporsók készítéséhez használatosak, és – e művészekre
jellemzően – helyi kereskedőktől vásárolták.

A paneleket metszeteknél és nyomatoknál használatos maratási technikával
munkálták meg. A panelek díszítőmotívumait zsíros anyaggal vonták be, negatív
lenyomatot létrehozva, hogy így védjék azokat a fém részeket, melyeket nem akartak
kimaratni. Ezt követően salétromsavba mártott szivaccsal áttörölték a paneleket, mely
legfeljebb 1 mm vastagságban kimarta a fémet, bámulatos chiaroscuro hatást
eredményezve. A paneleket megszámozva és speciális ládákba csomagolva
Luxembourgba küldték, és – a szokáshoz híven – a munkáért felelős vállalat a
művészek utasításai alapján a helyükre illesztette azokat.

Az ülésterem használata
Az első ülést 1973. február 12-én
tartották az új ülésteremben; ez
alkalommal a Bizottság akkori
elnöke, François-Xavier Ortoli
bemutatta a Bizottság 1973-ra
szóló, hatodik éves programját.
1973 és 1979 között az ülésterem
az Európai Parlament 35, négy
különböző elnök által vezetett
ülésének adott helyet. Ebben az
időszakban az Európai Parlament
plenáris üléseit felváltva, hol
Luxembourgban, hol
Strasbourgban tartották, az ülések
mintegy felét Luxembourgban
rendezték meg. Az éves
munkanaptárat a kibővített Elnökség fogadta el.

Az első ülést követő visszajelzések nyomán az üléstermet számos alkalommal
átalakították. Hans Nord főtitkár egyik nyilatkozatában szerepel egy lista a szükséges
javításokról, melyek különösen a nem megfelelő akusztikára, a viták figyelemmel
követését az irodákból lehetővé tévő eszközök hiányára és a Tanács, illetve a Bizottság



EPRS Az Európai Parlament első ülésterme

Történeti Irattár Osztály 7 / 8 oldal

Az ülésterem képviselőcsoportok szerinti
ülésterve, 1975. szeptember.

munkatársainak fenntartott ülések számának növelésére vonatkoznak16. A
tolmácsfülkék számát – négyről hat nyelvre – szintén növelték.

Az ülésteremben bemutatott számos jelentés közül kiemelnénk az 1975. január 14-i
plenáris ülésen megvitatott Patjin-jelentést, „A közvetlen európai parlamenti
választásokról szóló egyezmény tervezetét”. A vita leiratából kitűnik, milyen fontosnak
érezte a Parlament, hogy ebben a sajátos helyzetben nyilvánossá tegye a vitát és
megszólítsa az európai polgárokat, amint azt az ülésteremben lévő számos tudósító és
televíziós kamera jelenléte is tanúsítja17.

Az 1979 júniusában tartott első európai
választásokat követően az európai parlamenti
képviselők száma 208-ról 410-re ugrott, így az
ülésterem már nem volt alkalmas a plenáris ülések
befogadására, melyeket idővel egyre gyakrabban
Strasbourgban tartottak. 1975 és 1980 között három
alakuló ülést és az AKCS–EGK konzultatív közgyűlés
öt éves ülését tartották a Schuman épület
üléstermében. A közgyűlésen 46 afrikai, karibi és
csendes-óceáni állam képviselői, illetve kilenc, a
Loméi Egyezményt aláíró EGK tagállam vett részt.

Az évek során az üléstermet az Európai Parlament és
más intézmények különböző rendezvények és
ülések helyszíneként használták, például a
képviselők és más intézmények – úgymint a
Világbéke Fórum vagy a Luxemburgi Nemzeti
Ifjúsági Tanács – által szervezett rendezvényeknek és
kerekasztal-beszélgetéseknek adott otthont. Az ülésterem az EP Luxemburgi
Tájékoztatási Irodája által szervezett csoportlátogatásoknak is egyik fő attrakciója.

Az ülésterem, a díszítés és a hatalmas cink féldombormű a mai napig teljes épségben
fennmaradt, és történetével együtt élő tanúbizonyítéka egy olyan kornak, mely az
Európai Parlament erőteljes növekedését és jelentős változását eredményezte.
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Felelősségi nyilatkozat és szerzői jog
E dokumentum tartalmáért csak a szerző tartozik felelősséggel, és az abban megfogalmazott
vélemények nem feltétlenül tükrözik az Európai Parlament hivatalos álláspontját. A dokumentum nem
üzleti célú sokszorosítása és fordítása megengedett a forrás megadása és az Európai Parlament előzetes
értesítése, illetve a dokumentum egy példányának az Európai Parlament számára való megküldése
esetén.
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