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STRESZCZENIE

Na początku swojej działalności Parlament Europejski odbywał posiedzenia plenarne
w różnych miejscach udostępnianych przez inne instytucje lub państwa przyjmujące.
Dopiero w 1973 r., wraz z budową budynku im. Roberta Schumana w Luksemburgu,
Parlament otrzymał swoją siedzibę wraz z salą obrad służącą do odbywania
posiedzeń plenarnych.

Budynek został zaplanowany w latach 60., a budowa rozpoczęła się w 1970 r., zatem
wstępne plany musiały zostać dostosowane, aby uwzględnić spodziewane
rozszerzenie Wspólnot. W latach 70. sala obrad była regularnie używana w celu
odbywania posiedzeń plenarnych, ale ze zwiększeniem liczby posłów po wyborach
bezpośrednich w 1979 r. sala nie była już dostatecznie duża, aby pomieścić
wszystkich posłów.

Sala obrad w Luksemburgu cechuje się artystyczną wartością zdobień, zwłaszcza
cynkowej płaskorzeźby wykonanej przez Grupę NP2 z Turynu. Dzięki wywiadom z
artystami niniejsza notatka zawiera szczegóły dotyczące tego dzieła sztuki, w tym
historię otrzymania przez włoską firmę zlecenia od belgijskiego wykonawcy na
dekorację sali posiedzeń plenarnych.

Emilio Colombo, przewodniczący Parlamentu
Europejskiego, przemawia w trakcie posiedzenia

plenarnego w 1979 r. w Luksemburgu.
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Budynek im . Roberta Schumana widziany z zewnątrz (2012).

Budynek im. Roberta Schumana
Od 1973 r. w budynku im. Schumana mieściło się wiele różnych wydziałów
Sekretariatu Generalnego Parlamentu Europejskiego. Mimo surowego wyglądu i
administracyjnego charakteru mieści on pierwszą salę obrad, zaprojektowaną i
zbudowaną do celów odbywania posiedzeń plenarnych Parlamentu Europejskiego.

Chociaż Sekretariat już na samym początku ustanowił swoją siedzibę w Luksemburgu,
w połowie lat 60. wybudowano tylko jeden budynek dla instytucji europejskich:
budynek Tower, otwarty w 1966 r. i zajmowany wspólnie przez Parlament i Komisję,
obecnie przekształcony w centrum konferencyjne.

Zwiększenie aktywności Parlamentu i dalsze wymagania doprowadziły do negocjacji z
Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie budowy budynku administracyjnego na
wzniesieniu Kirchberg. Dzięki dokumentom przechowywanym w zbiorze Biura
Sekretarza Generalnego Hansa Norda możemy dokonać rekonstrukcji różnych etapów
współpracy pomiędzy Parlamentem Europejskim a rządem Luksemburga.

W 1965 r. Parlament
Europejski, reprezentowany
na tych spotkaniach przez
dyrektora w Dyrekcji
Generalnej do Spraw
Ogólnych Pierre'a Ginesteta,
rozpoczął negocjacje z
luksemburskim
ministerstwem robót
publicznych, w
szczególności z architektem
Laurentem Schmitem
odpowiedzialnym za projekt.
Parlament był szczególnie
zainteresowany aspektami
funkcjonalnymi i
logistycznymi, co oznaczało budowę około 470 biur mających dobre oświetlenie, w
tym 30 dla grup politycznych i 15 do celów reprezentacji, a także jednej sali
konferencyjnej na około 100 osób z kabinami tłumaczeniowymi i biblioteką.
Przewidziano także inne usługi, takie jak kafejka, stołówka i kilka pomieszczeń
magazynowych, łącznie z archiwami1.

Gdy osiągnięto już porozumienie w sprawie projektu, jego realizację powierzono w
czerwcu 1970 r. przedsiębiorstwu Compagnie d'Entreprises CFE (dawniej Compagnie
Belge de Chemins de Fer et d'Entreprises), a prace miały trwać do końca 1973 r.

Począwszy od września 1970 r. w związku z przewidywanym rozszerzeniem Wspólnoty
w następstwie przystąpienia Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii pojawiały się wątpliwości
co do wielkości budynku, a projekt musiał zostać zmieniony poprzez dodanie
dodatkowego piętra, co zwiększyło jego pojemność z 1 000 do 1 200 osób. Pierwsze
wydziały przeniesiono w styczniu 1973 r., mimo że nie ukończono jeszcze prac2, a
budynek oddano ostatecznie do użytku przed końcem roku. Na wniosek
przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Cornelisa Berkouwera budynek został
nazwany imieniem Roberta Schumana3.
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Simone Veil, przewodnicząca PE w czasie dialogu państw Afryki, Karaibów i
Pacyfiku z Europą w 1979 r. w Luksemburgu.

Obecnie ten prostokątny budynek ma sześć kondygnacji naziemnych i dwie
podziemne, z dwoma dziedzińcami, które zapewniają naturalne oświetlenie
pomieszczeń po obu stronach korytarzy. Budynek ma długość 100 m, szerokość 56 m i
wysokość 33 m i zajmuje powierzchnię 36 000 metrów kwadratowych przy objętości
125 000 metrów sześciennych.

Zestaw planów znajdujących się w dziale korespondencji pochodzących z 1974 r.4

pokazuje, w jaki sposób wykorzystywano różne piętra: biblioteka i restauracja były na
parterze; sala obrad, kawiarnia dla posłów i biura przewodniczącego były na
pierwszym piętrze; drugie piętro prowadziło do galerii sali posiedzeń, kabin
tłumaczeniowych i dyspozytorni. Na tym samym piętrze było również biuro prasowe, a
także biura sekretarza generalnego i biura zarezerwowane dla członków Rady. Trzecie
piętro było przeznaczone dla grup politycznych, natomiast biura kwestorów
znajdowały się na czwartym piętrze, wraz z kilkoma urzędami administracyjnymi,
wydziałem protokołu dyplomatycznego, kilkoma komisjami parlamentarnymi i
biurami dla członków Rady i Komisji. Piąte piętro zajmowały w całości komisje
parlamentarne, zaś szóste - ówczesna DG D odpowiedzialna za badania i
dokumentacje, a także tłumacze ustni. W podziemiach znajdowały się różne
pomieszczenia techniczne i magazynowe oraz drukarnia, gdzie drukowano i
dystrybuowano dokumenty niezbędne dla prac instytucji.

Sala obrad
Po podpisaniu traktatu fuzyjnego miasta Luksemburg, Bruksela i Strasburg został
wybrane jako tymczasowe miejsca pracy Parlamentu Europejskiego. W 1965 r. służby
sekretariatu znalazły siedzibę w Luksemburgu, zaś Strasburg był gospodarzem
posiedzeń plenarnych. W latach 70. debata na temat wyboru jednej siedziby dla
instytucji nadal był dynamiczna i otwarta. Udostępnienie sali obrad umożliwiło
posłom do PE spotykanie się na posiedzeniach plenarnych w Luksemburgu, co
wywołało obawy, że Strasburg zostanie z czasem opuszczony.

Sam przewodniczący
Walter Behrendt w
przemówieniu
inauguracyjnym podczas
pierwszego posiedzenia
plenarnego w budynku
im. Roberta Schumana
wyjaśnił przyczyny decyzji:
„Nie było absolutnie
mowy o zmniejszeniu
naszej obecności
politycznej w Strasburgu.
W 1973 r., podobnie jak w
latach poprzednich,
chodziło o zmierzenie się
w najbardziej opłacalny
sposób z rosnącą ilością pracy, która zmusza nas do organizowania większej liczby
sesji”5.

Jeżeli faktycznie podczas wstępnych dyskusji na temat projektu w 1965 r. Parlament
domagał się budowy dużej sali konferencyjnej na około 100 osób, to notatka 1970 r.
sekretarza generalnego Hansa Norda do przewodniczącego Maria Scelby6 jasno
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wskazuje na potrzebę zapewnienia odpowiednich pomieszczeń i warunków pracy w
Strasburgu i Luksemburgu. Projekt w wersji z 1971 r. w związku z tym obejmował
budowę sali obrad, która umożliwiałaby odbywanie posiedzeń plenarnych we
właściwy sposób. Z notatki ze stycznia 1971 r. przesłanej przez Pierre'a Ginesteta do
Hansa Norda można wywnioskować kryteria, które musiała spełnić taka sala. Musiała
być w stanie przyjąć 142 posłów do Parlamentu Europejskiego przy możliwości
powiększenia pojemności sali do 208 miejsc w związku z prawdopodobnym
przystąpieniem Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii (a także Norwegii, która jednak później
zrezygnowała z członkostwa). Sala musiała mieć także wyznaczone miejsce dla
przewodniczącego Parlamentu oraz Prezydium, podium dla mówców, przedstawicieli
Rady i Komisji oraz towarzyszących im urzędników oraz stanowisko pracy
stenografów. Plan zakładał budowę galerii na górnym piętrze, dostępnej od wewnątrz
i z zewnątrz, mieszczącej do 200 osób, w tym dla dziennikarzy i publiczności.7 Sala
musiała mieć kabiny tłumaczeniowe i wyposażenie techniczne, takie jak słuchawki,
mikrofony i telewizory transmitujące debatę i nazwiska mówców oraz tytuły
sprawozdań będących przedmiotem dyskusji.

O ile uwagę urzędników Parlamentu zaprzątały głównie kwestie techniczne i
praktyczne, o tyle wynik końcowy pokazuje wielką dbałość o projektowanie wnętrz.
Prostokątna sala (28 m x 20 m) została elegancko ozdobiona przy wykorzystaniu
kombinacji różnych materiałów, takich jak skóra, która pokrywała ściany, drewno na
siedzeniach i metal na żyrandolach i suficie. Fotele posłów były ułożone w kształt litery
U naprzeciw mównicy i podium przewodniczącego. Na tylnej ścianie dominowała
geometryczna cynkowa płaskorzeźba zaprojektowana przez Grupę NP2 z Turynu. W
środku znajdowało się dwoje drzwi zdobionych w ten sam sposób, całkowicie
ukrytych w płaskorzeźbie, przez które przechodziło się do gabinetu
przewodniczącego.

Projekt sali wykonał belgijski architekt wnętrz i wykonawca mebli drewnianych René
Simonis, który w 1928 r. założył przedsiębiorstwo Entreprise Simonis, nadal
funkcjonujące i znane ze współpracy przy znanych projektach, takich jak sala
posiedzeń senatu belgijskiego i Bank Brussels Lambert. W dokumentach nie można
znaleźć informacji o tym, w jaki sposób Simonis i Grupa NP2 otrzymały zlecenie na
dekorację sali obrad. Fakt, że po projekcie nie ma śladu ani w archiwach historycznych
Parlamentu Europejskiego, ani w archiwach luksemburskiego Ministerstwa Robót
Publicznych ani nawet w planach architekta Laurenta Schmita sugeruje, że kwestia ta
była w całości prowadzona przez przedsiębiorstwo budowlane. Simonis, który był w
tym czasie dobrze znany w kręgach brukselskich, został prawdopodobnie wybrany
przez Compagnie d’Entreprises (CFE) ze względu na swoje doświadczenie.

Dzięki rozmowom z członkami Grupy NP2 oraz dokumentom dostarczonym przez
archiwum Nerone Ceccarellego udało nam się określić działania, które doprowadziły
do tego, że Grupa NP2 otrzymała zlecenie na wykonanie płaskorzeźby.8

Grupa NP2
Grupę NP2 założyli Giovanni Ceccarelli, znany jako Nerone (1937-1996) i Gianni Patuzzi
(ur. 1932), którzy pracowali na całym świecie9 w latach 1962-197410, otrzymali
najważniejsze nagrody11 i współpracowali ze znanymi artystami, takimi jak Emilio
Vedova, Marcel Breuer i in. Dwaj młodzi artyści poznali się podczas studiów na
akademii sztuk pięknych w Wenecji (Accademia di Belle Arti) i ponownie spotkali się w
Turynie w 1959 r., kiedy to rozpoczęli udaną współpracę tworząc Grupę NP2 w roku
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Giovanni Ceccarelli, znany jako „Nerone”, i Gianni Patuzzi z zespołem.

1962. Ich praca opierała się na idei uwolnienia sztuki z muzeów i galerii sztuki oraz
udostępnienia jej szerszej publiczności poprzez łączenie sztuki i architektury.

Studio w Borgaro Torinese, w którym obaj pracowali, stało się prawdziwą wylęgarnią
eksperymentowania, otwartą na współpracę z innymi artystami i rzemieślnikami.
Oferta była szeroka i zróżnicowana: tworzyli oni i wykonywali monumentalne rzeźby,
meble, elementy wyposażenia i panele, w różnych technikach, od metaloplastyki i
stolarstwa do pracy w betonie i marmurze, wykazując oryginalną kreatywność i wielkie
możliwości techniczne. Pod koniec lat 60. artyści zaczęli różnicować swoją twórczość i
poza charakterystycznymi dziełami sztuki (które nadal były podpisywane przez NP2)
zaczęli tworzyć produkowane seryjnie pokrycia i elementy architektoniczne. Podczas
naszej rozmowy Gianni Patuzzi powiedział, że w studio pracowali ciężko12, ale w jego
słowach nadal można odnaleźć entuzjazm, który charakteryzował twórczość grupy.

W 1964 r. Piercarlo Ceccarelli,
młodszy brat Nerone będący
zaledwie na początku kariery
menedżera, przystąpił również
do Grupy NP2. Piercarlo
zajmował się kwestiami
administracyjnymi i
handlowymi, a jego wysiłki
okazały się kluczowe w
upowszechnianiu dzieł grupy.
Poprzez wystawy
architektoniczne udało mu się
stworzyć sieć bliskich
kontaktów z architektami,
salonami sprzedaży, galeriami
sztuki i wzornictwa, które
najpierw rozwijał w Stanach
Zjednoczonych, a potem w
Europie13. Szybko zaczęły
wpływać zamówienia, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.

Praca nad płaskorzeźbą
Pod koniec lat 60. prace Grupy NP2 były wystawiane w wielu miejscach, w tym w
galerii projektanta Rogera Van Hevela, która ciągle istnieje w Brukseli przy Avenue
Louise. W taki najprawdopodobniej sposób artyści otrzymali zlecenie na wykonanie
płaskorzeźby. Ponieważ Simonis i Van Hevel14 znali się osobiście i zawodowo, a w tym
czasie Enterprise Simonis i Galerie Van Hevel znajdowały się niedaleko siebie, wydaje
się prawdopodobne, że Simonis zapoznał się z dziełami Nerone i Patuzziego w tej
galerii i wybrał ich do ukończenia projektu.

Dzięki wywiadowi z artystą Giannim Patuzzim przeprowadzonym w grudniu 2014 r.
udało nam się uzyskać wiele dodatkowych szczegółów dotyczących stworzenia tego
dzieła sztuki. Patuzzi pamięta, że Piercarlo Ceccarelli przyniósł do studia schemat
ściany, którą mieli ozdobić. Ściana miała cztery prostokątne otwory na górze, które
miały pomieścić kabiny tłumaczeniowe. Stanowiło to inspirację dla artystów do
stworzenia dzieła.
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Posiedzenie Komitetu Doradczego AKP–EWG w Luksemburgu, 1976 r.
Jean, Wielki Książę Luksemburga, i Joséphine-Charlotte, Wielka Księżna.

Płaskorzeźba ma powierzchnię około 150 metrów kwadratowych (o wymiarach 25 m x
6 m) i składa się z 83 prostokątnych paneli cynkowych o nieregularnych rozmiarach,
zamontowanych na sześciu poziomach. Wzór wokół czterech górnych otworów
tworzy dekorację w stylu greckim. Linie proste w górnej części dzieła są
zrównoważone zakrzywionymi liniami w dolnej części, które jak nawiasy otwierają i
zamykają abstrakcyjny geometryczny wzór. Jak powiedział Nerone Ceccarelli, to
przekaz, który nie wymaga tłumaczenia15. Płaskorzeźba jest datowana na rok 1972.

Rzeźbę wykonano całkowicie w studio Borgaro Torinese, gdzie artyści pracowali przy
pomocy asystentów. Cały proces, od projektowania do zakończenia rzeźby, trwał
około dwa miesiące, włączając dwutygodniowe malowanie paneli i dwutygodniowe
wytrawianie. Panele pierwotnie mierzyły 1 m x 2 m i miały 2 mm grubości.

Były tego samego typu co płyty stosowane do wykonywania trumien i zostały nabyte
w sposób typowy dla tych artystów – od lokalnego dostawcy.

Panele wyryto używając techniki zwykle stosowanej do grawerowania i drukowania;
Wzór na panelach pomalowano używając tłustego pokrycia, dzięki czemu stał się on
negatywem, tak aby ochronić metalowe części, które nie miały być wyryte. Zostały
one następnie wytarte gąbką nasączoną kwasem azotowym, który wytrawił metal na
głębokość do 1 mm, tworząc zaskakujący efekt chiaroscuro. Panele, ponumerowane i
zapakowane w specjalne skrzynie, wysłano do Luksemburga i, jak to zazwyczaj
robiono, zostały one zainstalowane przez firmę odpowiedzialną za prace, zgodnie z
instrukcjami artystów.

Wykorzystanie sali obrad
Pierwsza posiedzenie plenarne
w nowej sali obrad odbyło się
w dniu 12 lutego 1973 r.; przy
tej okazji ówczesny
przewodniczący Komisji
François-Xavier Ortoli
przedstawił szósty program
roczny Komisji na rok 1973. W
latach 1973–1979 w sali obrad
odbyło się 35 posiedzeń
Parlamentu Europejskiego pod
przewodnictwem czterech
różnych przewodniczących W
tym czasie posiedzenia
plenarne PE odbywały się w
Luksemburgu albo w
Strasburgu, a niemal połowa z nich była organizowana w Luksemburgu. Roczny
kalendarz został przyjęty przez Prezydium w poszerzonym składzie.

W odpowiedzi na uwagi przedstawione po pierwszym posiedzeniu, salę
dostosowywano jeszcze kilkakrotnie. Oświadczenie sekretarza generalnego Hansa
Norda zawiera wykaz wymaganych zmian, zwłaszcza dotyczących braków w systemie
nagłośnienia, braku urządzeń umożliwiających pracownikom śledzenie debat z biur i
potrzeby zwiększenia liczby miejsc dla pracowników Komisji i Rady16. Zwiększono
także liczbę kabin tłumaczeniowych z czterech do sześciu języków.
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Plan miejsc w sali obrad w podziale na
grupy polityczne, wrzesień 1975 r.

Wśród licznych sprawozdań przedstawianych w Parlamencie chcielibyśmy zwrócić
uwagę na sprawozdanie Patijna „Projekt konwencji dotyczącej wyborów posłów do
Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich”, omówiony
podczas posiedzenia plenarnego w dniu 14 stycznia 1975 r. Zapis debat pokazuje, jak
ważne dla Parlamentu było w tym konkretnym kontekście upublicznienie debaty i
komunikowanie się z obywatelami europejskimi, o czym świadczy obecność wielu
dziennikarzy i kamer telewizyjnych w sali posiedzeń plenarnych17.

Po pierwszych wyborach europejskich
przeprowadzonych w czerwcu 1979 r. liczba posłów
wzrosła z 208 do 410, co spowodowało, że sala
obrad nie była już w stanie gościć posiedzeń
plenarnych, które z czasem odbywały się coraz
częściej w Strasburgu. Między 1975 a 1980 r. w sali
obrad budynku im. Roberta Schumana odbyły się
trzy posiedzenia inauguracyjne i pięć corocznych
posiedzeń Zgromadzenia Doradczego AKP-EWG.
Zgromadzenie składało się z przedstawicieli 46
państw z Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz dziewięciu
państw członkowskich EWG będących
sygnatariuszami Konwencji z Lomé.

Przez lata sala obrad była nadal używana przez
Parlament Europejski i inne instytucje przy okazji
różnych wydarzeń i spotkań, np. wydarzeń lub
spotkań przy okrągłym stole organizowanych przez
posłów do PE lub inne instytucje, takie jak World
Peace Forum lub luksemburska Krajowa Rada Młodzieży. Sala obrad jest również
główną atrakcją dla grup zwiedzających podczas wizyt organizowanych przez Biuro
Informacyjne PE w Luksemburgu.

Sala, dekoracje i wielka cynkowa płaskorzeźba są wciąż w doskonałym stanie, a wraz
ze swoją historią stanowią świadectwo okresu silnego wzrostu znaczenia Parlamentu
Europejskiego i zmian zachodzących w tej instytucji.
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Uwagi
1 Luksemburg, budowa budynku im. Roberta Schumana, plany, protokoły: pierwsza faza refleksji nad projektem

budynku (1965) (brak polskiej wersji) Archiwa Historyczne Parlamentu Europejskiego SG 02HN 2000/IMMO
IMMO-060 0010.

2 Luksemburg, budowa budynku im. Roberta Schumana, fotografia: opis budynku (1973), (brak wersji polskiej)
HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-060 0060.

3 Luksemburg, budowa budynku im. Roberta Schumana (brak wersji polskiej) HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-
060 0060.

4 Luksemburg, zarząd pomieszczeń w budynku im. Roberta Schumana, notatki: problemy zawiązane z
zagospodarowaniem budynku (1974), (brak wersji polskiej) HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-070 0040.

5 Debaty Parlamentu Europejskiego, przemówienie Walter Behrendta, przewodniczącego, 12.02.1973, HAEP, PE0
AP DE/1972 DE19730212-01 0010.

6 Luksemburg, budowa budynku im. Roberta Schumana, notatki, protokoły: wymiana korespondencji między
architektem, państwem luksemburskim i PE na temat projektu budowlanego (1969-1971), (brak wersji polskiej)
HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-060 0040.

7 Luksemburg, zarząd pomieszczeń w budynku im. Roberta Schumana, notatki: zmiany do wprowadzenia do
projektu w zakresie zagospodarowania i instalacji (1970-1973), (brak polskiej wersji) HAEP, SG 02HN 2000/IMMO
IMMO-070 0030.

8 Przeprowadziliśmy rozmowy z następującymi osobami: Gianni Patuzzi, artysta i były członek Grupy NP2;
Piercarlo Ceccarelli, menedżer i były członek Grupy NP2; Philip Lenaerts, były asystent Rogera Van Hevela,
obecnie dyrektor Roger Van Hevel Gallery. Dziękujemy także Saarze Ceccarelli oraz Associazione Archivio Nerone
Giovanni Ceccarelli za dostarczenie dokumentacji.

9 Na przykład marmurowa fasada ośrodka kultury Corbeil-Essonnes, duże metalowe rzeźby w hotelu El
Conquistador w Puerto Rico i budowa cynkowych drzwi w Villi Sayer Marcela Breuera.

10 W 1974 r. Gianni Patuzzi opuścił Grupę NP2 i kontynuował karierę artystyczną niezależnie. Nerone nadal
prowadził eksperyment jako Grupa NP2/Nerone do 1988 r., współpracując z innymi artystami i zakładając
magazyn AR?.

11 Artyści otrzymali w 1969 r. nagrodę Niveau de Bronze za sztukę w architekturze oraz nagrodę Prestige du Monde
Award w roku 1971.

12 Wywiad z Giannim Patuzzim, grudzień 2014 r.
13 Wywiad z Piercarlo Ceccarellim, sierpień 2015 r.
14 Wywiad z Philipem Lenaertsem, grudzień 2015 r.
15 „Senza bisogno di traduzione”, Grupa NP2 w AR?, nr 0, grudzień 1974 r., s. 2–3.
16 Luksemburg, zarząd pomieszczeń w budynku im. Roberta Schumana, notatki: problemy zawiązane z

zagospodarowaniem budynku (1974), (brak wersji polskiej) HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-070 0040.
17 Debaty Parlamentu Europejskiego, Konwencja wprowadzająca wybór posłów do Parlamentu Europejskiego w

powszechnych wyborach bezpośrednich, HAEP, PE0 AP DE/1974 DE19750114-01 9900.

Zastrzeżenie prawne i prawo autorskie
Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi jego autor. Wszelkie wyrażone w
nim opinie niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego. Powielanie i
tłumaczenie do celów niehandlowych jest dozwolone pod warunkiem wskazania źródła oraz
wcześniejszego poinformowania Parlamentu Europejskiego i wysłania mu egzemplarza.

Opracowanie ukończono w lutym 2016 r. w Luksemburgu © Unia Europejska 2016 r.

Prawa autorskie do fotografii: © Unia Europejska © Archiwum Giovaniego Nerone Ceccarellego
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