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ZHRNUTIE

V prvých rokoch sa plenárne schôdze Európskeho parlamentu konali na rôznych
miestach, ktoré mu poskytli iné inštitúcie alebo hostiteľské krajiny. Parlament
konečne získal svoje vlastné priestory a rokovaciu sálu na svoje plenárne schôdze až
v roku 1973, keď sa postavila budova Schuman v Luxemburgu.

Projekt sa plánoval už v šesťdesiatych rokoch 20. storočia, s výstavbou sa začalo až v
rokoch sedemdesiatych, lebo pôvodný projekt sa musel upraviť vzhľadom na
očakávané rozšírenie Spoločenstiev. V sedemdesiatych rokoch sa rokovacia sála
pravidelne používala na plenárne schôdze. Potom čo sa v roku 1979 zaviedli priame
voľby a vzrástol počet poslancov, však jej kapacita už nestačila.

Luxemburská rokovacia sála sa vyznačuje umeleckou hodnotou svojej výzdoby,
najmä zinkového basreliéfu, ktorý vytvorila turínska skupina NP2. Tieto stručné
informácie prinášajú rozhovory s umelcami o diele, ako aj príbeh o tom, ako belgický
dodávateľ zariaďujúci sálu zadal zákazku tejto talianskej spoločnosti.

Emilio Colombo, predseda Európskeho parlamentu,
vystupuje na plenárnej schôdzi v Luxemburgu v roku

1979.

V týchto stručných informáciách:
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Pohľad na budovu Schuman (2012).

Budova Schuman
Od roku 1973 v budove Schuman sídli mnoho oddelení generálneho sekretariátu
Európskeho parlamentu. Napriek strohému vzhľadu a administratívnemu charakteru
sa v ňom nachádza prvá rokovacia sála navrhnutá na plenárne schôdze Európskeho
parlamentu.

Generálny sekretariát mal síce už od začiatku svoje sídlo v Luxemburgu, v polovici
šesťdesiatych rokov sa však pre európske inštitúcie postavila iba jedna budova –
výšková budova, tzv. Tower, otvorená v roku 1966, o ktorú sa delili Parlament a
Komisia a ktorá sa dnes premenila na kongresové centrum.

Čoraz intenzívnejšia činnosť Parlamentu a z nej vyplývajúce požiadavky preto viedli k
rokovaniam s Luxemburským veľkovojvodstvom o výstavbe administratívnej budovy
na Kirchberskej planine. Vďaka dokumentom zo zbierky kancelárie generálneho
tajomníka Hansa Norda môžeme zostaviť jednotlivé etapy spolupráce medzi
Európskym parlamentom a luxemburskou vládou.

V roku 1965 začal Európsky
parlament, ktorý na
schôdzach zastupoval
riaditeľ generálneho
riaditeľstva pre všeobecné
záležitosti Pierre Ginestet,
rokovania s luxemburským
ministerstvom verejných
prác, konkrétne s
architektom Laurentom
Schmitom zodpovedným za
projekt. Parlament
predovšetkým zaujímali
funkčné a logistické aspekty:
postavenie 470 kancelárií s
dobrým osvetlením – z
ktorých by 30 používali politické skupiny a 15 by bolo reprezentačných – rokovacej
sály s tlmočníckymi kabínami, ktorá by mala kapacitu asi 100 osôb, knižnice a celého
radu zariadení ako je bufet, jedáleň a niekoľko skladovacích miestností vrátane
archívu.1

Potom ako sa dosiahla dohoda o projekte výstavby budovy, v júni 1970 ním bola
poverená spoločnosť Compagnie d'Entreprises CFE (bývalá Compagnie Belge de
Chemins de Fer et d'Entreprises). Práce sa mali zavŕšiť do konca roka 1973.

V septembri 1970 sa vzhľadom na očakávané rozšírenie Spoločenstva po pristúpení
Spojeného kráľovstva, Írska a Dánska objavili pochybnosti o veľkosti budovy a projekt
bolo treba preskúmať – pridalo sa ďalšie poschodie, čím sa kapacita budovy zvýšila z 1
000 na 1 200 osôb. Prvé oddelenia sa sem nasťahovali v januári 1973, i keď práce na
stavbe ešte pokračovali2 a budova bola definitívne odovzdaná do používania koncom
roka. Na návrh predsedu Parlamentu Cornelisa Berkhouwera budovu pomenovali po
Robertovi Schumanovi.3

Pravouhlá budova má šesť poschodí a dve podzemné podlažia, ako aj dve nádvoria,
ktoré zabezpečujú prirodzené svetlo pre kancelárie po oboch stranách chodieb.
Budova je 100 metrov dlhá, 56 metrov široká a 33 metrov vysoká. Je v nej k dispozícii



EPRS Prvá rokovacia sála Európskeho parlamentu

Oddelenie pre historické archívy Strana 3 z 8

Simone Veil, predsedníčka EP počas dialógu skupiny afrických, karibských a
tichomorských štátov s Európou – 1979 v Luxemburgu.

36 000 metrov štvorcových kancelárskych priestorov a obstavaný priestor je 125 000
metrov kubických.

Súbor projektov, ktorý sa našiel v korešpondencii4 z roku 1974, ukazuje, ako sa
používali jednotlivé podlažia: knižnica a reštaurácia sa nachádzali na prízemí;
rokovacia sála, bar poslancov a kancelárie predsedu boli na prvom poschodí; druhé
poschodie viedlo ku galériám rokovacej sály, k tlmočníckym kabínam a technickej
miestnosti. Na rovnakom poschodí sa nachádzalo tlačové stredisko, kancelárie
generálneho tajomníka a niektoré kancelárie vyhradené členom Rady. Tretie
poschodie patrilo politickým skupinám, štvrté kanceláriám kvestorov a nachádzalo sa
tu takisto viacero administratívnych kancelárií, oddelenie protokolu, niektoré
parlamentné výbory a kancelárie členov Rady a Komisie. Celé piate poschodie zaberali
parlamentné výbory a na šiestom poschodí sa nachádzalo vtedajšie GR D, výskum a
dokumentácia a tlmočníci. Na dvoch podzemných podlažiach boli umiestnené
tlačiarne, na ktorých sa tlačili a odkiaľ sa šírili dokumenty dôležité pre prácu inštitúcie,
a boli tu aj rôzne technické a skladovacie priestory.

Rokovacia sála
Po podpísaní Zmluvy o vytvorení spoločnej Rady a spoločnej Komisie Európskych
spoločenstiev sa ako tri dočasné pracoviská Európskeho parlamentu určili mestá
Luxemburg, Brusel a Štrasburg. V roku 1965 sa útvary generálneho sekretariátu usídlili
v Luxemburgu. Štrasburg sa mal stať miestom plenárnych schôdzí. V sedemdesiatych
rokoch sa ešte stále živo diskutovalo o určení jediného sídla Európskeho parlamentu.
Vybudovanie rokovacej sály, ktorá by umožnila poslancom zasadať v pléne v
Luxemburgu, vyvolalo obavy, že Štrasburg postupne stratí svoj význam.

Dôvody tohto rozhodnutia
vysvetlil vo svojom
otváracom prejave na prvej
plenárnej schôdzi, ktorá sa
konala v budove Schuman,
predseda Walter Behrendt:
„V žiadnom prípade nejde
o obmedzenie našej
politickej prítomnosti v
Štrasburgu. Ide o to, ako v
roku 1973, tak ako v
predchádzajúcich rokoch,
čo najhospodárnejšie
zvládnuť narastajúci objem
práce, pre ktorý sa musí
konať čoraz viac plenárnych schôdzí.“5

Parlament požadoval, aby sa postavila veľká rokovacia sála pre asi sto osôb už na
začiatku diskusie o projekte v roku 1965 – oznámenie generálneho tajomníka Hansa
Norda predsedovi Mariovi Scelbovi zo sedemdesiatych rokov6 jasne poukazuje na
potrebu vhodných priestorov a pracovných podmienok v Štrasburgu i Luxemburgu.
Verzia projektu z roku 1971 preto počítala s výstavbou rokovacej sály, ktorá by
umožnila, aby sa plenárne schôdze konali v primeraných podmienkach. Z oznámenia z
januára 1971, ktoré zaslal Pierre Ginestet Hansovi Nordovi, možno vyvodiť kritériá,
ktoré sála mala spĺňať. Mala poskytnúť dosť miesta pre 142 poslancov Európskeho
parlamentu, ale zároveň umožniť rozšíriť kapacitu až na 208 miest, pretože sa
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očakávalo pristúpenie Spojeného kráľovstva, Írska a Dánska (ako aj Nórska, ktoré sa
však nakoniec rozhodlo k Spoločenstvu nepristúpiť). V sále mal byť priestor aj pre
predsedu a predsedníctvo Parlamentu, pódium pre rečníkov, priestor pre zástupcov
Rady a Komisie a ich úradníkov, i stôl pre stenografov. Na hornom poschodí sa
plánovalo vybudovanie galérie prístupnej zo sály i zvonku pre maximálne 200 osôb
vrátane novinárov a verejnosti.7 Sála mala mať tlmočnícke kabíny a technické
vybavenie, napríklad slúchadlá, mikrofóny a obrazovky, na ktorých by sa dala sledovať
rozprava i mená rečníkov a názvy správ, o ktorých sa diskutuje.

Zatiaľ čo sa pozornosť úradníkov Parlamentu sústredila hlavne na technické a
praktické stránky sály, konečný výsledok svedčí aj o starostlivosti, s akou bol navrhnutý
interiér. Pravouhlá sála s rozmermi 28 x 20 metrov bola vkusne vyzdobená;
kombinovali sa rôzne materiály – steny boli potiahnuté kožou, kreslá boli z dreva a
lustre a strop boli kovové. Kreslá poslancov boli rozmiestnené v tvare písmena U
naproti rečníckemu pultu a predsedníckemu pódiu. Zadnej stene dominoval
geometrický zinkový basreliéf, ktorý stvárnila turínska skupina NP2. Uprostred sa
nachádzali dvoje dverí s výzdobou na rovnakú tému, ktoré tak boli dokonale ukryté v
basreliéfe. Vchádzalo sa nimi do kancelárie predsedu.

Sálu navrhol belgický interiérový návrhár a umelecký stolár René Simonis, ktorý v roku
1928 založil spoločnosť Entreprise Simonis, ktorá existuje dodnes a je známa vďaka
svojej práci na významných projektoch, akými sú komora belgického senátu a Bank
Brussel Lambert. Dokumenty však nehovoria o tom, ako Simonis a skupina NP2 získali
zákazku na výzdobu sály. V historickom archíve Európskeho parlamentu, archívoch
luxemburského ministerstva verejných prác a dokonca ani v plánoch architekta
Laurenta Schmita nie je žiadna zmienka o projekte výzdoby sály. Dá sa preto
predpokladať, že bol celkom v réžii stavebnej spoločnosti. Simonisa, ktorý bol vtedy
známy v bruselských kruhoch, si pravdepodobne vybrala Compagnie d'Entreprises
(CFE) vďaka jeho bohatým skúsenostiam.

Vďaka rozhovorom so skupinou NP2 a dokumentom, ktoré poskytol archív Nerone
Ceccarelliho, sa nám podarilo zistiť, ako vybrali skupinu NP2, aby vytvorila basreliéf.8

Skupina NP2
Skupinu NP2 založili Giovanni Ceccarelli, známy ako Nerone (1937 – 1996), a Gianni
Patuzzi (narodený v roku 1932), ktorí v rokoch 1962 až 19749 pôsobili po celom svete10,
získali významné ocenenia11 a spolupracovali s renomovanými umelcami, akými boli
Emilio Vedova, Marcel Breuer a iní. Obaja mladí umelci sa zoznámili počas
študentských rokov na benátskej akadémii krásnych umení Accademia di Belle Arti a
opäť sa stretli v roku 1959 v Turíne, kde začali svoju úspešnú spoluprácu a v roku 1962
založili skupinu NP2. Ich práca vychádzala z myšlienky oslobodiť umenie od múzeí a
galérií a sprístupniť ho širokej verejnosti tým, že sa umenie prepojí s architektúrou.

Ateliér v Borgaro Torinese, v ktorom dvojica pracovala, sa stal skutočnou
experimentálnou liahňou a bol otvorený spolupráci s inými umelcami a remeselníkmi.
Ich diela boli veľmi rozmanité. Tvorili a stavali monumentálne sochy, nábytok, doplnky
a panely, a to technikami, medzi ktoré patrilo obrábanie kovov, dreva, práca s
betónom i tesanie mramoru. Dokazovali originálnu tvorivosť a vynikajúcu technickú
zručnosť. Koncom šesťdesiatych rokov obaja umelci začali rozlišovať svoju tvorbu a
popri jedinečných umeleckých dielach (naďalej podpisovaných NP2) začali vytvárať
sériovo vyrábané krycie a obkladové prvky a architektonické príslušenstvo. Počas
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Giovanni Ceccarelli známy ako Nerone a Gianni Patuzzi so svojím tímom.

nášho rozhovoru Gianni Patuzzi zdôraznil, že v ateliéri tvrdo pracovali,12 ale z jeho slov
bolo stále cítiť nadšenie typické pre tvorbu skupiny.

V roku 1964, sa mladší brat
Nerona Ceccarelliho Piercarlo
Ceccarelli – ešte len na začiatku
manažérskej kariéry – pridal ku
skupine NP2. Piercarlo sa staral o
administratívu a obchodné
záležitosti a ukázalo sa, že pre
propagáciu práce skupiny bol
jeho prínos kľúčový. Pomocou
architektonických výstav sa mu
podarilo vytvoriť – najprv v
Spojených štátoch amerických a
neskôr v Európe – úzku sieť
kontaktov s architektmi,
výstavnými priestormi a
galériami umenia a dizajnu.13

Čoskoro začali prichádzať
zákazky z verejného i
súkromného sektora.

Vytvorenie basreliéfu
Koncom šesťdesiatych rokov sa diela NP2 vystavovali v mnohých výstavných sieňach
vrátane galérie dizajnéra Rogera Vanhevela, ktorá existuje dodnes na avenue Louise v
Bruseli. Pravdepodobne práve tu umelci získali zákazku na vytvorenie basreliéfu.
Keďže Simonis a Vanhevel14 sa poznali osobne i pracovne a vzhľadom na to, že
spoločnosť Enterprise Simonis sa nachádzala neďaleko Galerie Vanhevel, je
pravdepodobné, že Simonis sa zoznámil s tvorbou Nerona a Patuzziho v tejto galérii a
vybral si ich na realizáciu svojho projektu.

Vďaka rozhovoru s umelcom Giannim Patuzzim v decembri 2014 sa nám podarilo zistiť
mnohé ďalšie podrobnosti týkajúce sa vytvorenia tohto diela. Patuzzi si pamätá, že
Piercarlo Ceccarelli priniesol do ateliéru nákres steny, ktorá sa mala vyzdobiť. V hornej
polovici steny sa nachádzali štyri obdĺžnikové otvory, v ktorých mali byť umiestnené
tlmočnícke kabíny a ktoré umelcom vnukli, ako rozvinúť tému diela.

Basreliéf, ktorého plocha je približne 150 metrov štvorcových (25 m x 6 m), tvorí 83
obdĺžnikových zinkových panelov rôznej veľkosti namontovaných v šiestich
úrovniach. Vzor okolo štyroch horných otvorov vytvára dekoráciu v gréckom štýle.
Priame línie hornej časti diela sú vyvážené krivkami v spodnej časti, ktoré ako zátvorky
otvárajú a zatvárajú abstraktné geometrické vzory. Ako uviedol Nerone Ceccarelli, ide
o posolstvo, ktoré nepotrebuje preklad15. Basreliéf vznikol v roku 1972.

Celé dielo vytvorili umelci za pomoci asistentov v ateliéri v Borgaro Torinese. Proces
od návrhu až po dokončenie diela trval približne dva mesiace vrátane dvoch týždňov
na maľovanie panelov a dvoch týždňov na ich leptanie. Platne mali pôvodne rozmer 1
x 2 m a hrúbku 2 mm.
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Schôdza Poradného zhromaždenia AKT – EHS v Luxemburgu, 1976:
Jean, veľkovojvoda Luxemburska, a Joséphine-Charlotte,
veľkovojvodkyňa.

Boli rovnaké ako dosky, ktoré sa používali na rakvy, a umelci si ich zadovážili u
miestneho výrobcu, čo bolo pre nich typické.

Na paneloch bola použitá technika leptania bežne používaná pri rytinách a tlači. Vzor
na paneloch sa stal negatívom po natretí mastnou látkou, ktorá chránila kovové časti,
ktoré sa nemali leptať. Panely sa následne špongiami natierali  kyselinou dusičnou, čím
sa kov vyleptal do hĺbky najviac jeden milimeter. Efekt chiaroscuro bol prekvapivý.
Panely, očíslované a zabalené v špeciálnych debnách, sa zaslali do Luxemburgu. Na
mieste ich – tak ako to bolo zvykom – inštalovala spoločnosť zodpovedná za práce
podľa pokynov umelcov.

Používanie rokovacej sály
Prvá schôdza v novej
rokovacej sále sa konala 12.
februára 1973; vtedajší
predseda Komisie François-
Xavier Ortoli pri tej príležitosti
predstavil šiesty pracovný
program Komisie na rok
1973. Od roku 1973 do roku
1979 sa v rokovacej sále
konalo 35 schôdzí
Európskeho parlamentu,
ktorým postupne predsedali
štyria rôzni predsedovia. V
tomto čase sa plenárne
schôdze Európskeho
parlamentu konali striedavo v
Luxemburgu a Štrasburgu,
pričom asi polovica z nich sa zorganizovala v Luxemburgu. Ročný harmonogram
schvaľovalo rozšírené predsedníctvo.

Na základe pripomienok po prvej schôdzi sa sála niekoľkokrát upravovala. Vyhlásenie
generálneho tajomníka Hansa Norda obsahuje zoznam nutných zlepšení, najmä
pokiaľ ide o nevyhovujúce ozvučenie, nedostatok zariadení umožňujúcich
zamestnancom sledovať rozpravy zo svojich kancelárií a potreba pridať miesta na
sedenie pre pracovníkov Komisie a Rady.16 Zvýšil sa aj počet tlmočníckych kabín zo
štyroch na šesť.

Spomedzi mnohých správ, ktoré boli predložené v tejto sále, hodno spomenúť
Patijnovu správu Návrh dohovoru o priamych a všeobecných voľbách poslancov
Európskeho parlamentu, o ktorej sa rokovalo na plenárnej schôdzi zo 14. januára 1975.
Prepis rozpravy ukazuje, ako bolo v tejto súvislosti pre Parlament dôležité zverejniť
rozpravu a komunikovať s európskymi občanmi. Dokazuje to prítomnosť veľkého
počtu spravodajcov a televíznych kamier v sále.17
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Zasadací poriadok v sále, rozdelenie
podľa politických skupín, september

1975.

Po prvých voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré
sa konali v júni 1979, sa počet poslancov zvýšil z 208
na 410. Rokovacia sála už preto nevyhovovala a
plenárne schôdze sa čoraz častejšie usporadúvali v
Štrasburgu. V období od roku 1975 do roku 1980 sa v
rokovacej sále budovy Schuman uskutočnili tri
ustanovujúce schôdze a päť výročných schôdzí
Poradného zhromaždenia AKT – EHS. Zhromaždenie
tvorili zástupcovia 46 štátov Afriky, Karibiku a
Tichomoria a deväť zástupcov členských štátov EHS,
ktorí podpísali dohovor z Lomé.

V ďalších rokoch rokovaciu sálu používal Európsky
parlament a iné inštitúcie na rôzne podujatia a
schôdze, napríklad okrúhle stoly usporadúvané
poslancami, ale aj ďalšie organizácie, napríklad
World Peace Forum alebo Luxemburská národná
rada mládeže. Rokovacia sála sa takisto stala
významnou atrakciou pre skupinové návštevy, ktoré
organizuje Informačná kancelária EP v Luxemburgu.

Sála, výzdoba a rozsiahly zinkový basreliéf sú dodnes dokonale zachované a spolu so
svojou históriou sú svedectvom vzostupu a významných zmien Európskeho
parlamentu.
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Poznámky
1 Lokalita Luxemburg, výstavba budovy Robert Schuman, projekty, zápisnice: prvá fáza úvah o stavebnom

projekte (1965), (slovenská verzia nie je k dispozícii), Historický archív Európskeho parlamentu (HAEP), SG 02HN
2000/IMMO IMMO-060 0010.

2 Lokalita Luxemburg, výstavba budovy Robert Schuman, fotografia: popis budovy (1973), (slovenská verzia nie je
k dispozícii), HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-060 0060.

3 Lokalita Luxemburg, výstavba budovy Robert Schuman, (slovenská verzia nie je k dispozícii), HAEP, SG 02HN
2000/IMMO IMMO-060 0060.

4 Lokalita Luxemburg, správa budovy Schuman, poznámky: problémy týkajúce sa zariadenia budovy (1974),
(slovenská verzia nie je k dispozícii), HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-070 0040.

5 Rozpravy Európskeho parlamentu, prejav predsedu W. Behrendta, 12. 2. 1973, HAEP, PE0 AP DE/1972
DE19730212-01 0010.

6 Lokalita Luxemburg, výstavba budovy Robert Schuman, oznámenia, zápisnice: korešpondencia medzi
architektom, luxemburským štátom a EP o projekte výstavby (1969 – 1971), (slovenská verzia nie je k dispozícii),
HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-060 0040.

7 Lokalita Luxemburg, správa budovy Schuman, poznámky: potrebné zlepšenia týkajúce sa zariadenia budovy a
inštalácií (1970 – 1973), (slovenská verzia nie je k dispozícii), HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-070 0030.

8 Rozprávali sme sa s týmito osobami: Gianni Patuzzi, umelec a bývalý člen skupiny NP2; Piercarlo Ceccarelli,
manažér a bývalý člen skupiny NP2; Philippe Lenaerts, bývalý asistent Rogera Vanhevela, dnes riaditeľ Roger
Vanhevel Gallery. Naša vďaka patrí aj Saare Ceccarelliovej a Associazione Archivio Nerone Giovanni Ceccarelli za
poskytnutú dokumentáciu.

9 Príkladmi sú mramorové priečelie kultúrneho centra v Corbeil-Essones, rozmerné kovové sochy hotela El
Conquistador v Portoriku a zhotovenie zinkových dverí vo Villa Sayer Marcela Breuera.

10 V roku 1974 Gianni Patuzzi opustil skupinu NP2 a vydal sa na samostatnú umeleckú dráhu. Nerone do roku 1988
pokračoval v experimente – skupina NP2/Nerone spolupracovala s ďalšími umelcami a založila magazín AR?

11 Umelci získali v roku 1969 cenu Niveau de Bronze za umenie v architektúre a v roku 1971 cenu Prestige du
Monde.

12 Rozhovor s Giannim Patuzzim, december 2014.
13 Rozhovor s Piercarlom Ceccarellim, august 2015.
14 Rozhovor s Philippom Lenaertsom, december 2015.
15 „Senza bisogno di traduzione“, skupina NP2, v AR?, č. 0, december 1974, ss. 2 – 3.
16 Lokalita Luxemburg, správa budovy Schuman, poznámky: problémy týkajúce sa zariadenia budovy (1974),

(slovenská verzia nie je k dispozícii), HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-070 0040.
17 Rozpravy Európskeho parlamentu, Dohovor, ktorým sa ustanovujú priame a všeobecné voľby poslancov

Európskeho parlamentu, HAEP, PE0 AP DE/1974 DE19750114-01 9900.
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Za obsah tohto dokumentu nesie výhradnú zodpovednosť autor a názory, ktoré sú v ňom vyjadrené,
nepredstavujú oficiálne stanovisko Európskeho parlamentu. Reprodukcia a preklad na nekomerčné
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dostane kópiu.
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