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1. Bevezetés
Az európai intézmények székhelyének meghatározásával kapcsolatos kérdés nem új keletû. A 
jelenlegi intézmények jogelõdjeinek 1952-es létrehozása óta a székhelyek megválasztása 
törékeny politikai kompromisszum tárgyát képezi.

Ez a jelentés azonban elsõsorban az Európai Parlament székhelyével foglalkozik, mivel ez az 
egyetlen olyan intézmény, amely közvetlenül az európai polgároknak tartozik felelõsséggel, 
és amelynek szerepe létrehozása óta az összes többi intézményhez képest a legnagyobb 
változáson ment át.

Hatáskörének kibõvülése és megnövekedett felelõssége miatt, és különösen a Lisszaboni 
Szerzõdés hatálybalépésével – amelynek jóvoltából az EP a Tanács teljesen egyenrangú 
társjogalkotójává vált – az EP nem tudott továbbra is hatékonyan mûködni. A belsõ szervezeti 
kérdések, például a naptár kérdése, jog szerint a székhelyhez kapcsolódik a 6. jegyzõkönyv 
rugalmatlan megfogalmazásából adódóan. Ráadásul a naptárral kapcsolatos 2012-es bírósági 
ítélet szerint az EP kimerítette a jelenlegi jogi keret adta mozgásterét.

Az elõadó ezért arra a következtetésre jutott, hogy a Parlamentnek a Szerzõdések tekintetében 
rendes felülvizsgálati eljárást kell kezdeményeznie annak érdekében, hogy módosítsák a 341. 
cikket és a 6. jegyzõkönyvet, feljogosítva a Parlamentet, hogy maga határozzon a belsõ 
szervezeti kérdésekrõl és a naptárról, következésképpen pedig a székhely kérdésérõl.

2. Az uniós intézmények székhelyét érintõ jelenlegi jogi keret
Az EUMSZ 341. cikke értelmében az intézmények „székhelyét a tagállamok kormányai 
közös megegyezéssel határozzák meg”. A tagállamok ennek megfelelõen jártak el a 
Szerzõdésekhez csatolt 6. jegyzõkönyvben. Az EP esetében székhelyül Strasbourgot, 
munkahelyként pedig Brüsszelt és Luxembourgot jelölték ki. 1997-ben a Bíróság úgy 
határozott (C-345/95), hogy a tagállamoknak a székhely meghatározására irányuló joga maga 
után vonja azt is, hogy meghatározhatják a Strasbourgban tartandó plenáris ülések számát.

A Szerzõdések azonban azt is megállapítják, hogy az Unió mûködése a képviseleti 
demokrácián alapul, ahol az európai polgárok közvetlen képviselete az Európai Parlamentben 
valósul meg (10. cikk). Az EP a Tanács teljesen egyenrangú társjogalkotója (14. cikk). A 
Parlament elfogadhatja eljárási szabályzatát (EUMSZ 232. cikk) és meghatározhatja plenáris 
üléseinek hosszát. A 6. jegyzõkönyvben meghatározott, székhellyel és naptárral kapcsolatos 
rendelkezések az egyedüliek, amelyek a Szerzõdésekben korlátozzák az EP szuverenitását és 
belsõ munkáját, ezáltal pedig ellentmondanak a Szerzõdések általános logikájának.
A Bíróság az Európai Parlamenttel kapcsolatos 1997-es és 2012-es ítéleteiben ismételten 
megerõsítette, hogy a székhelyek elhelyezkedése nem hátráltathatja az EP megfelelõ 
mûködését, és elismerte a több székhelybõl fakadó hátrányokat és költségeket: Mengozzi 
fõtanácsnok szerint „a költségek a gazdasági válság idõszakában még szembeötlõbbé váltak”. 
A Bíróság azt is megerõsítette, hogy a jelenlegi helyzet bármilyen javításához módosítani kell 
a Szerzõdést, amihez a tagállamok hozzájárulása szükséges.

3. Az EP történelmi fejlõdése
Létrehozása óta az Európai Parlament egy pusztán tanácsadó szerepet betöltõ parlamenti 
közgyûlésbõl egy teljesen önálló parlamentté nõtte ki magát, amely a Lisszaboni Szerzõdés 
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hatálybalépésével a Tanács egyenrangú társjogalkotójává vált.
Amikor 1952-ben létrehozták az EP jogelõdjét (az Európai Szén- és Acélközösség 
Közgyûlését), azt még nem hívták „parlamentnek”, még nem volt jogalkotási hatásköre, és 
nem közvetlenül választották. Gyakorlati okokból az Európa Tanács Parlamenti 
Közgyûlésének meglévõ létesítményeiben ült össze Strasbourgban; ez a megoldás 1999-ig 
folytatódott, amikor is az EP átköltözött saját (jelenlegi) épületeibe.

A Római Szerzõdés formailag feljogosította a tagállamokat arra, hogy meghatározzák az 
intézmények székhelyét. 1992-ig a tagállamok csupán az „elõkészítõ munkavégzés helyeirõl” 
állapodhattak meg. Az Európai Parlament esetében Luxembourg, Strasbourg és Brüsszel 
merült fel választási lehetõségként a Parlamentnek még a kezdet kezdetén (1958. június 21-
én) megfogalmazott ajánlása ellenére, miszerint annak a Tanács és a Bizottság mellett kellene 
helyet kapnia.

Röviddel az 1979-es elsõ közvetlen megválasztása után a Parlament úgy határozott, hogy nem 
egy konkrét székhelyen fog tevékenykedni, és a plenáris üléseket Strasbourgba 
összpontosította (korábban Luxembourg és Strasbourg között oszlottak meg), a bizottsági 
üléseket pedig Brüsszelbe. 

Ezen erõfeszítések és a Parlament tiltakozása ellenére a tagállamok az 1992-es edingburgh-i 
csúcstalálkozón megállapodtak az intézmények elhelyezkedésérõl és rögzítették a jelenleg is 
fennálló állapotot. Franciaország nyomására a határozatot 1997-ben a 6. jegyzõkönyv 
formájában – az Amszterdami Szerzõdéssel együtt – csatolták a Szerzõdésekhez.

1999-ben 250 parlamenti képviselõ (akkoriban a képviselõk 40%-a) aláírt egy levelet, amely 
elutasítja ezt a szabályozást. A következõ évben 401 szavazattal, 77 szavazat ellenében 
elfogadtak egy állásfoglalást, amelyben azt javasolják, hogy módosítsák a Szerzõdéseket, 
valamint az EP-t jogosítsák fel arra, hogy abszolút többséggel dönthessen a székhelyérõl. Ezt 
a javaslatot azonban a tagállamok figyelmen kívül hagyták a rákövetkezõ kormányközi 
konferencián.

Az EP azóta számos jelentésen és nyilatkozaton, valamint 1,27 millió európai polgár által 
aláírt petíción keresztül többször is a jelenlegi helyzet megváltoztatását követelte anélkül, 
hogy a tagállamok bármiféle válaszra méltatták volna.
Idõközben a Lisszaboni Szerzõdés hatálybalépésével az utolsó lépésre is sor került az EP 
jellegének teljes átalakulása terén, amely egy kirendelt tagokból álló tanácsadó testületbõl egy 
közvetlenül megválasztott szuverén parlamentté vált, amely a Tanács teljesen egyenrangú 
társjogalkotója lett.

4. Az EP számára nagyobb autonómiát kell biztosítani a munkafolyamataival, 
naptárával és székhelyével kapcsolatos kérdésekben
Lévén bõvült a hatásköre és megnõtt a felelõssége, a Parlament munkája is meglehetõsen 
nagy mértékben megváltozott, különösen azóta, hogy 1992-ben elfogadták a naptárral és a 
székhellyel kapcsolatos rendelkezéseket.
A plenáris ülések száma 1999 óta folyamatosan csökkent, a bizottságokon belüli munkateher 
nõtt, az együttdöntési eljárások (a jelenlegi rendes jogalkotási eljárások) száma pedig az 1993 
és 1999 közötti 165-rõl 2004 és 2009 között 454-re nõtt.

A Parlament méretét tekintve szintén megváltozott: a 78 kiküldött tag helyett jelenleg 754 



PE510.684v01-00 4/5 DT\935499HU.doc

HU

közvetlenül választott tagból áll. A jogalkotási tevékenység és a felelõsség növekedését jól 
tükrözi, hogy Brüsszelben a jogszabályban meghatározott személyi állomány gyarapodása 
(1993-ban 1180 fõ, míg 2013-ban már 5635 fõ, ami 377%-os növekedésnek felel meg) 
messze meghaladta az európai parlamenti képviselõk számának növekedését (1993-ban 518 
fõ, 2013-ban pedig 754 fõ, ami 48%-os növekedést jelent).
Az EP szerepének változása az intézményközi ülések számának növekedésében is 
megnyilvánul. A Bizottsággal, a Tanáccsal és az egyes tagállamokkal folytatott állandó –
formális és informális – tárgyalások és háromoldalú egyeztetések jelenleg a rendes jogalkotási 
folyamat részét képezik. A földrajzi közelség még fontosabb lett, tekintettel a Parlamentnek 
az egyéb uniós intézmények feletti demokratikus ellenõrzése terén szerzett megnövekedett 
felelõsségére és kibõvült jogkörére.
Ezen új körülmények között az EP naptárának szerkezete – amely a Parlament szerepében 
bekövetkezõ legtöbb változás idõpontját elõre meghatározza – nem felel meg többé a modern 
Parlament igényeinek, ezért azt felül kell vizsgálni, hogy hatékonyabb, rugalmasabb és 
vonzóbb legyen a parlamenti képviselõk számára.
A Parlament társjogalkotója, a Tanács és az Európai Tanács, már Brüsszelben mûködik és 
munkája is ott összpontosul. Az Európai Tanács üléseit korábban a soros elnökség országában 
tartották, jelenleg azonban kizárólag Brüsszelben ülésezik. Ez különösen fontos abból a 
szempontból, hogy a csúcstalálkozók száma 2008 óta több mint duplájára emelkedett.
A társjogalkotó szervek hivatalos székhelye közötti földrajzi távolság 435 km, ami 
egyedülálló a világon. Ez azonban az EP-t nemcsak a Bizottságtól és a Tanácstól szigeteli el, 
hanem a többi érdekelt féltõl, a nem kormányzati szervektõl, a civil társadalmi szervezetektõl, 
a tagállami képviseletektõl, valamint a világ egyik legnagyobb és legvibrálóbb újságírói 
közösségétõl, hiszen mindegyik Brüsszelben található.

5. A jelenlegi rendelkezések pénzügyi, környezeti, szervezeti és logisztikai hatásai
Számos tagállam a költségvetési megszorítások idejét éli, így az EP-nek ennek megfelelõen 
kell tevékenykednie, és kerülnie kell a felesleges kiadásokat. Az EP jelenlegi 
többszékhelyûsége olyan területet jelent, ahol jelentõs megtakarításokat lehet elérni.
Óvatos becslések alapján az EP földrajzi szétszórtságából fakadó pluszköltségek a 169 és 204 
millió eurós tartományba esnek, azaz az EP éves költségvetésének 15–20%-át teszik ki. 
Amennyiben a Parlament mérsékelné földrajzi szétszórtságát, mintegy 3300 kiküldetés 
költségét lehetne megtakarítani. Ez az EP jogszabályban meghatározott személyi állománya 
esetében az összes kiküldetés 78%-os csökkentésének felelne meg.

Tekintettel arra, hogy minden plenáris ülésre mintegy 5000 európai parlamenti képviselõt, 
munkatársat és tisztviselõt kell utaztatni, valamint 8 nagy teherautónyi dokumentumot kell 
szállítani, a jelenlegi helyzet további szükségtelen környezeti, szervezeti és logisztikai 
költségeket idéz elõ. A Brüsszelbõl Strasbourgba utazók nagy többsége esetében egy teljes 
munkanap, illetve a teljes munkaidõ kb. 5%-a megy el utazásra.
A saját választókerületükbõl Strasbourgba utazó európai parlamenti képviselõk esetében 
további költségeket és idõráfordítást jelent az, hogy Brüsszellel ellentétben az oda irányuló 
repülõgép- és vonatjáratok, illetve -csatlakozások száma kevesebb. Strasbourgban kevesebb 
hotelszoba áll rendelkezésre, ami azt jelenti, hogy az ülések heteiben átlagosan 2,3-szer 
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magasabbak az árak.
Jean Lambert és Caroline Lucas 2007-es tanulmányából az derül ki, hogy a környezeti hatás 
és a járulékos szén-dioxid-kibocsátás is jelentõs, becsléseik szerint a járulékos szén-dioxid-
kibocsátás legalább 19 kt-t tesz ki.

Az EP strasbourgi épületeit jelenleg egy évben csak 42 napon használják (11%-os 
kihasználtság), azonban egész évben fûteni kell, személyzetet kell fenntartani és karban kell 
tartani. A munkamenet jelenlegi szabályozása azt is jelenti, hogy az összes 754 európai 
parlamenti képviselõnek és 160 európai bizottsági tisztviselõnek van egy irodája Brüsszelben 
és van egy irodája Strasbourgban is. Mintegy 150 európai parlamenti képviselõnek három 
irodája is van: egy Luxembourgban, egy Brüsszelben és egy Strasbourgban.

6. A Szerzõdés módosítására vonatkozó ütemterv
Az uniós intézmények székhelyét szabályozó jelenlegi jogi keret szervezeti korlátokat állít az 
Európai Parlament elé, mivel nem teszi lehetõvé a korszerû és hatékony mûködési kereteket, a 
megszorítások idején fontos megtakarításokat, valamint azt, hogy a Parlament teljes körûen és 
megfelelõen gyakorolhassa társjogalkotói szerepét. A naptárt nem lehet kiigazítani, mert 
általános szerkezetét a 6. jegyzõkönyv szabályozza.
Mivel az EP kimerítette a jelenlegi jogi kereten belüli mozgásterét a belsõ mûködésének és a 
naptár javítása szempontjából, az elõadó azt javasolja, hogy a Szerzõdés tekintetében az 
EUSZ 48. cikke alapján rendes felülvizsgálati eljárást kezdeményezzen a 341. cikk és a 6. 
jegyzõkönyv annak érdekében történõ módosítása céljából, hogy feljogosítsák a Parlamentet, 
hogy maga határozzon a belsõ szervezeti kérdésekrõl, a naptárról, következésképpen pedig a 
székhely kérdésérõl.
A Lisszaboni Szerzõdés hatálybalépése óta már számos alkalommal módosították a 
Szerzõdést ugyanezen eljárást alkalmazva, például az Európai Stabilitási Mechanizmussal és 
az Európai Költségvetési Paktummal kapcsolatos módosításoknál. Ez azt jelenti, hogy 
amennyiben a tagállamoknál megvan a politikai akarat, a Szerzõdés módosítása egy egyszerû 
és gyors eljárás.

Ennek folyamán a Parlamentnek elegendõ idõt kell biztosítania a vitára, az észrevételek 
megtételére és az összes lehetséges alternatíva megfelelõ értékelésére, majd a határozat 
szabályos végrehajtásának kell következnie. 
A jelenlegi szabályozással kapcsolatban a Parlament által elfogadott bármilyen alternatív 
megoldás esetében figyelembe kell venni a Parlament különbözõ mûködési helyein 
megfigyelhetõ gazdasági hatásokat, az EP székhelyének megválasztásával járó történelmi 
jelentõséget, a tagállamok között létrejött, az összes uniós intézmény elhelyezkedésével 
kapcsolatos korábbi megállapodást (mindazonáltal az elõadó nem ajánlja, hogy 
megváltoztassák a többi uniós intézmény székhelyét), az érintett városok lakosainak 
véleményét, valamint általában az európai polgárok véleményét.


