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1. Įvadas
Europos Sąjungos institucijų būstinių vietos klausimas nėra naujas. Nuo dabartinių institucijų 
pirmtakių sukūrimo 1952 m. vietos, pasirinktos jų būstinėms, buvo diskusijų, kuriomis 
siekiama subtilaus politinio kompromiso, objektas.

Šiame pranešime vis dėlto daugiausia dėmesio bus skiriama Europos Parlamento būstinei, nes 
ši institucija vienintelė yra tiesiogiai atskaitinga Europos Sąjungos piliečiams ir jos vaidmuo 
nuo sukūrimo tarp visų institucijų kito labiausiai.
Padidinus Europos Parlamento kompetenciją ir įgaliojimus, visų pirma įsigaliojus Lisabonos 
sutarčiai, pagal kurią ši institucija bendrai su Taryba vykdo teisėkūros funkcijas, Europos 
Parlamentas nebegali veiksmingai veikti. Tokie vidiniai organizaciniai klausimai kaip sesijų 
kalendorius nelanksčia Protokolo Nr. 6 formuluote de jure susieti su būstine.  O teismo 
sprendimai dėl 2012 m. sesijų kalendoriaus rodo, kad Europos Parlamentas pagal esamą 
teisinę sistemą jau išnaudojo savo manevravimo galimybes.
Todėl pranešėjai padarė išvadą, kad Europos Parlamentas turėtų pradėti įprastą sutarčių 
persvarstymo procedūrą, kad būtų pakeistas 341 straipsnis ir Protokolas Nr. 6, pagal kuriuos 
Europos Parlamentui būtų suteikta teisė pačiam priimti sprendimus su jo vidaus veiklos 
organizavimu ir sesijų kalendoriumi susijusiais klausimais, taigi ir savo būstinės vietos 
klausimu.

2. Dabartiniai ES institucijų būstinių vietą reglamentuojantys teisės aktai
Pagal SESV 341 straipsnį institucijų būstinės vieta „nustatoma bendru valstybių narių 
vyriausybių sutarimu“. Valstybės narės taip nusprendė prie sutarčių pridėtu 6 protokolu. Jos 
nustatė, kad Europos Parlamento būstinė yra Strasbūras, o Briuselis ir Liuksemburgas – jo 
darbo vietos. 1997 m. Teisingumo Teismas (TT) byloje C-345/95 priėmė sprendimą, kad 
valstybių narių teisė priimti sprendimą dėl būstinės reiškia, kad jos gali nustatyti ir Strasbūre 
rengtinų plenarinių sesijų skaičių.

Tačiau sutartyse taip pat numatyta, kad ES – tai parlamentinė demokratija, o Europos 
Parlamentas tiesiogiai atstovauja Europos Sąjungos piliečiams (10 straipsnis). Europos 
Parlamentas bendrai su Taryba vykdo teisėkūros funkcijas (14 straipsnis). Europos 
Parlamentas gali priimti savo Darbo tvarkos taisykles (SESV 232 straipsnis) ir nustatyti 
plenarinių sesijų trukmę. 6 protokolo nuostatos dėl būstinės ir sesijų kalendoriaus yra 
vienintelės sutarčių nuostatos, kuriomis ribojamas Europos Parlamento savarankiškumas ir 
vidaus veiklos tvarka, taigi tai prieštarauja bendrai sutarčių logikai.
1997 ir 2012 m. TT savo sprendimais dėl Europos Parlamento kelis kartus patvirtino, kad 
būstinių vieta neturi kliudyti tinkamai EP veiklai, ir pripažino trūkumus bei išlaidas, 
susidarančias dėl kelių būstinių; pasak generalinio advokato P. Mengozzi, šios „išlaidos esant 
ekonomikos krizei užkrauna dar didesnę naštą“. Teismas taip pat patvirtino, kad norint atlikti 
kokį nors esamos padėties pagerinimą reikia pakeisti sutartis, o tam būtinas valstybių narių 
sutikimas.

3. Istorinė Europos Parlamento raida
Nuo savo įkūrimo Europos Parlamentas iš grynai konsultacinės asamblėjos tapo visaverčiu 
parlamentu, kuris, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, kartu su Taryba yra teisėkūros institucija.
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1952 m. įkurta Europos Parlamento pirmtakė (Bendra Europos anglių ir plieno bendrijos 
asamblėja) nebuvo vadinama parlamentu, neturėjo jokios teisėkūros kompetencijos ir nebuvo 
renkama tiesiogiai. Dėl praktinių priežasčių ji rinkosi tuometėse Europos Tarybos 
Parlamentinės Asamblėjos patalpose Strasbūre; ši tvarka galiojo iki 1999 m., po to Europos 
Parlamentas persikėlė į savas (dabartines) patalpas.
Romos sutartimi valstybėms narėms oficialiai suteikta kompetencija nustatyti institucijų 
būstinės vietą. Iki 1992 m. valstybės narės galėjo tik susitarti dėl „išankstinių darbo vietų“. 
Europos Parlamentui buvo siūlomas Liuksemburgas, Strasbūras ir Briuselis, nepaisant to, jog 
EP nuo pat pradžių (1958 m. birželio 21 d.) rekomendavo, kad jis turėtų būti įsikūręs šalia 
Tarybos ir Komisijos. 

Netrukus po pirmųjų tiesioginių rinkimų 1979 m. Europos Parlamentas nusprendė imtis 
veiksmų būstinės klausimu ir savo plenarines sesijas ėmė rengti daugiausia Strasbūre 
(anksčiau jos būdavo rengiamos tai Liuksemburge, tai Strasbūre), o komitetų posėdžius –
Briuselyje. 

Nepaisydamos šių pastangų ir Europos Parlamento prieštaravimų, valstybės narės susitarė dėl 
institucijų būstinių ir 1992 m. Edinburgo aukščiausiojo lygio susitikime patvirtino dabartinį 
status quo. Prancūzijai darant spaudimą, tas sprendimas 1997 m. Amsterdamo sutartimi buvo 
pridėtas prie sutarčių kaip Protokolas Nr. 6.

1999 m. 250 Europos Parlamento narių (pagal tuometinį EP skaičių – 40 proc.) pasirašė raštą, 
kuris pripažįstamas netinkamu. Po metų 401 narys balsavo už rezoliuciją (tik 77 – „prieš“), 
kuria buvo siūloma pakeisti sutartis ir suteikti Europos Parlamentui teisę absoliučiąja balsų 
dauguma spręsti dėl savo būstinės. Vėliau vykusioje tarpvyriausybinėje konferencijoje 
valstybės narės į šį siūlymą neatsižvelgė.
Nuo tada Europos Parlamentas įvairiausiais pranešimais ir deklaracijomis, taip pat 1,27 mln. 
ES piliečių pasirašyta peticija ne kartą reikalavo pakeisti esamą padėtį, tačiau nesulaukė 
jokios valstybių narių reakcijos.

Tuo tarpu Lisabonos sutarties įsigaliojimas buvo naujausias žingsnis, visiškai keičiantis 
Europos Parlamento pobūdį, nes iš konsultacinio organo su komandiruojamais nariais jis tapo 
tiesiogiai renkamu savarankišku parlamentu, turinčiu tokias pat teisėkūros teises kaip ir 
Taryba.

4. Europos Parlamentui reikėtų suteikti didesnę autonomiją darbo procedūrų, sesijų 
kalendoriaus ir būstinės klausimais
Padidinus Europos Parlamento įgaliojimus ir atsakomybę, gana stipriai pakito ir jo veikla, 
visų pirma nuo tada, kai 1992 m. buvo nustatyta dabar galiojanti kalendoriaus ir būstinės 
tvarka.

Nuo 1999 m. plenarinių sesijų vis mažėjo, komitetų darbo krūvis didėjo, bendro sprendimo 
procedūrų (dabar – įprasta teisėkūros procedūra) skaičius per 1993–1999 m. kadenciją nuo 
165 padidėjo iki 454 per 2004–2009 m. kadenciją.
Pasikeitė ir Europos Parlamento dydis: dabar jame vietoj 78 komandiruojamų narių yra 754 
tiesiogiai renkami nariai. Atsižvelgiant į padidėjusią teisėkūros veiklą ir atsakomybę, 
įstatymais numatytų darbuotojų Briuselyje padaugėjo (nuo 1 180 1993 m. iki 5 635 2013 m., 
arba +377 proc.) kur kas labiau nei pačių Europos Parlamento narių (nuo 518 1993 m. iki 754 
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2013 m., arba +48 proc.).
Pakitusį Europos Parlamento vaidmenį taip pat atspindi pagausėję tarpinstituciniai 
susitikimai.  Dabar nuolatinės derybos ir oficialūs bei neoficialūs trišaliai dialogai su 
Komisija, Taryba ir konkrečiomis valstybėmis narėmis yra įprasto teisėkūros proceso dalis.  
Geografinis artumas yra dar svarbesnis, turint omenyje padidėjusią Europos Parlamento 
atsakomybę ir įgaliojimus, susijusius su kitų ES institucijų demokratine kontrole.

Šiomis naujomis sąlygomis Europos Parlamento sesijų kalendoriaus struktūra, sukurta dar iki 
daugelio EP vaidmens pokyčių, nebeatitinka šiuolaikinio Europos Parlamento poreikių, todėl 
ją reikėtų pakeisti, kad ji taptų veiksmingesnė, lankstesnė ir patrauklesnė EP nariams.
Bendrai su Europos Parlamentu teisėkūros funkciją vykdančios Taryba ir Europos Vadovų 
Taryba jau ėmėsi priemonių ir savo darbo veiklą sutelkė Briuselyje. Anksčiau visi Europos 
Vadovų Tarybos posėdžiai būdavo rengiami pagal rotacijos principą pirmininkaujančioje 
valstybėje narėje, o dabar jie rengiami tik Briuselyje. Tai labai svarbu, atsižvelgiant į tai, kad 
nuo 2008 m. aukščiausiojo lygio susitikimų padaugėjo kone dvigubai.

Geografinis 435 km atstumas tarp oficialių bendrai teisėkūros funkcijas vykdančių institucijų 
būstinių pasaulyje neturi analogų. Be to, taip Europos Parlamentas izoliuojamas ne tik nuo 
Briuselyje įsikūrusios Komisijos ir Tarybos, bet ir nuo kitų suinteresuotųjų subjektų, NVO, 
pilietinės visuomenės organizacijų, valstybių narių atstovybių ir vienos iš didžiausių ir 
aktyviausių pasaulyje žurnalistų bendruomenių.

5. Esamos tvarkos finansinis, organizacinis ir logistinis poveikis bei poveikis aplinkai
Dabar, kai daugelyje valstybių narių taikoma griežto biudžeto taupymo politika, Europos 
Parlamentas turėtų atitinkamai reaguoti ir nebešvaistyti lėšų. Esama kelių Europos Parlamento 
būstinių sistema yra ta sritis, kurioje galima daug sutaupyti.

Taikant atsargą apskaičiuota, kad papildomos išlaidos, susidarančios dėl Europos Parlamento 
geografinio išsklaidymo, sudaro nuo 169 iki 204 mln. EUR, arba 15–20 proc. ES metinio 
biudžeto. Jeigu EP sumažintų savo geografinį išsisklaidymą, kas mėnesį būtų galima sutaupyti 
maždaug 3 300 komandiruočių išlaidų. Tai reikštų, kad iki 78 proc. sumažėtų visų teisės 
aktuose numatytų Europos Parlamento darbuotojų komandiruočių.
Kadangi dėl dabartinės tvarkos kiekvienai plenarinei sesijai reikia pervežti maždaug 5 000 
Europos Parlamento narių, darbuotojų ir pareigūnų, taip pat vyksta 8 dideli sunkvežimiai su 
dokumentais, patiriamos nebūtinos papildomos aplinką veikiančios, organizacinės ir 
logistikos išlaidos. Dauguma asmenų, iš Briuselio vykstančių į Strasbūrą, keliaudami praranda 
visą darbo dieną, arba apie 5 proc. viso darbo laiko.

Europos Parlamento nariai, iš savo rinkimų apygardos vykdami į Strasbūrą, dėl mažesnio, 
palyginti su Briuseliu, lėktuvų ir traukinių reisų skaičiaus, patiria papildomų išlaidų ir laiko 
sąnaudų dėl persėdimų. Mažesnis viešbučių kambarių Strasbūre skaičius reiškia, kad per 
sesijos savaites kainos vidutiniškai išauga 2,3 karto.

Be to, kaip rodo 2007 m. Jean Lambert ir Caroline Lucas atliktas tyrimas, šios kelionės turi 
didelį poveikį aplinkai – papildomai išmetama CO2, skaičiuojama, kad išmetamo CO2 teršalų 
susidaro bent 19kt. 
Dabar Europos Parlamentas savo pastatus Strasbūre tenaudoja 42 dienas per metus 
(panaudojimas tesiekia 11 proc.), tačiau juos vis tiek visus metus reikia šildyti, samdyti 
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darbuotojus ir prižiūrėti. Esama darbo tvarka taip pat reiškia, kad visi 754 Europos 
Parlamento nariai ir 160 Komisijos pareigūnų vieną biurą turi Briuselyje ir vieną – Strasbūre. 
Maždaug 150 Europos Parlamento pareigūnų turi netgi tris biurus: vieną – Liuksemburge, 
antrą – Briuselyje ir dar vieną – Strasbūre.

6. Veiksmų planas siekiant pakeisti sutartį
Pagal esamus teisės aktus, kuriais reglamentuojamos ES institucijų būstinės, Europos 
Parlamentui nustatyti organizaciniai suvaržymai, neleidžiantys vadovautis šiuolaikiška ir 
našia darbinės veiklos struktūra, griežto taupymo politikos laikais gerokai sutaupyti, be to, dėl 
tokios sistemos Europos Parlamentas negali visapusiškai ir tinkamai vykdyti savo, kaip vienos 
iš teisėkūros institucijos, vaidmens.  Sesijų kalendoriaus reguliuoti negalima, nes bendra jo 
struktūra numatyta Protokolu Nr. 6.
Kadangi Europos Parlamentas, siekdamas pagerinti savo vidaus veiklą ir jos kalendorių, jau 
išnaudojo turimas galimybes manevruoti laikantis galiojančios teisinės sistemos, pranešėjai 
siūlo, remiantis ES sutarties 48 straipsniu, pradėti įprastą sutarties keitimo procedūrą ir 
pakeisti 314 straipsnį bei Protokolą Nr. 6, kad Europos Parlamentui būtų suteikta teisė pačiam 
spręsti dėl savo vidinių organizacinių reikalų, sesijų kalendoriaus, taigi ir būstinės.

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, pagal tą pačią procedūrą jau buvo padaryti keli sutarties 
pakeitimai, pavyzdžiui, pakeitimai, susiję su Europos stabilumo mechanizmu ir Europos 
fiskaliniu susitarimu. Taigi, jeigu valstybėms narėms nepritrūktų politinės valios, sutartį būtų 
galima nesunkiai ir greitai pakeisti.

Kol vyksta šis procesas, Europos Parlamentas turi suteikti pakankamai laiko diskusijoms ir 
svarstymams, laiko tinkamai įvertinti visas galimas alternatyvas, kad sprendimas būtų 
įgyvendintas tinkamai. 
Europos Parlamentui priimant bet kokį alternatyvų sprendimą dėl esamos tvarkos, reikėtų 
atsižvelgti į ekonominį poveikį, kurį EP daro turėdamas skirtingas darbo vietas, į Europos 
Parlamento būstinės vietos pasirinkimo istorinę reikšmę, valstybių narių istorinį susitarimą dėl 
visų ES institucijų būstinių vietų (tačiau pranešėjai nerekomenduoja kaip nors keisti kitų ES 
institucijų būstinių), visų susijusių miestų gyventojų nuomonę ir apskritai į Europos Sąjungos 
piliečių nuomonę.


