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1. Ievads
Eiropas iestāžu atrašanās vietu jautājums nav jauns. Kopš mūsdienu iestāžu priekšteču 
izveides 1952. gadā tām izraudzītās atrašanās vietas ir bijušas delikāta politiska kompromisa 
jautājums.

Šajā ziņojumā galvenā uzmanība tomēr būs pievērsta Eiropas Parlamenta mītnes vietai, jo EP 
ir vienīgā iestāde, kas ir tieši atbildīga Eiropas pilsoņu priekšā, un tās nozīme kopš izveides ir 
piedzīvojusi vislielākās pārmaiņas.
Ņemot vērā Parlamenta pilnvaru un atbildības pieaugumu, jo īpaši, stājoties spēkā Lisabonas 
līgumam, kurā noteikts, ka EP ir Padomei pilnīgi līdztiesīgs likumdevējs, EP efektīva darbība 
vairs nav iespējama. Iekšējā darba organizēšanas jautājumi, kā, piemēram, kalendārs, ir de 
jure saistīti ar iestādes atrašanās vietu, kā tas nelokāmi formulēts 6. protokolā. Tiesas lēmumi 
par kalendāru 2012. gadā liecina, ka pašreizējā tiesiskajā regulējumā EP ir izsmēlis savas
manevrēšanas iespējas.
Referenti tāpēc ir nonākuši pie secinājuma, ka Parlamentam jāierosina parastā Līgumu 
pārskatīšanas procedūra, lai grozītu 341. pantu un 6. protokolu, piešķirot Parlamentam tiesības 
pašam lemt par jautājumiem, kas saistīti ar tā iekšējā darba organizēšanu un kalendāru, un līdz 
ar to — par tā mītnes vietas jautājumu.

2. Pašreizējais ES iestāžu atrašanās vietu tiesiskais regulējums
Saskaņā ar LESD 341. pantu Savienības iestāžu atrašanās vietu „nosaka, dalībvalstu valdībām 
savstarpēji vienojoties”. Dalībvalstis to ir darījušas 6. protokolā, kas pievienots Līgumiem. 
Tās noteica Strasbūru par Eiropas Parlamenta mītnes vietu, bet Briseli un Luksemburgu —
par darba vietām. Tiesa 1997. gadā lēma (C-345/95), ka dalībvalstu tiesības noteikt mītnes 
atrašanās vietu nozīmē, ka tās var noteikt arī plenārsesiju skaitu, kam jānotiek Strasbūrā.

Tomēr Līgumos ir arī teikts, ka ES valda parlamentāra demokrātija, kurā EP tieši pārstāv 
Eiropas pilsoņus (10. pants). EP ir Padomei pilnīgi līdztiesīgs likumdevējs (14. pants). 
Parlaments var pieņemt pats savu reglamentu (LESD 232. pants) un noteikt plenārsesiju 
ilgumu. Noteikumi par mītnes atrašanās vietu un kalendāru 6. protokolā ir vienīgie noteikumi 
Līgumos, kas ierobežo EP suverenitāti un iekšējo darbu, tādējādi nonākot pretrunā ar Līgumu 
vispārējo loģiku.

Savos 1997. un 2012. gada nolēmumos par EP Tiesa vēlreiz apstiprināja, ka atrašanās vietas 
nedrīkst traucēt EP darbu, un atzina trūkumus un izmaksas, ko rada vairākas mītnes. Kā teica 
ģenerāladvokāts Mengozzi, „ekonomikas krīzes laikā izmaksas kļūst īpaši apgrūtinošas”. 
Tiesa apstiprināja arī to, ka pašreizējās situācijas uzlabošanai ir vajadzīgi Līgumu grozījumi 
un tāpēc ir nepieciešama dalībvalstu piekrišana.

3. EP attīstības vēsture
Kopš savas izveides Eiropas Parlaments no asamblejas ar konsultatīvu funkciju ir attīstījies 
par pilntiesīgu parlamentu, kas kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir Padomei līdztiesīgs 
likumdevējs.

Kad 1952. gadā tika izveidota EP priekštece (Eiropas Ogļu un tērauda kopienas Kopējā 
asambleja), to nesauca par „Parlamentu”, tai nebija likumdošanas pilnvaru, un to neievēlēja 
tiešās vēlēšanās. Praktisku iemeslu dēļ tā sanāca Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 
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ēkās Strasbūrā, un šāda kārtība turpinājās līdz 1999. gadam, kad EP pārcēlās uz savām 
pašreizējām ēkām.

Romas līgumā dalībvalstīm tika oficiāli piešķirtas pilnvaras noteikt iestāžu atrašanās vietas. 
Līdz 1992. gadam dalībvalstis varēja tikai vienoties par „pagaidu darba vietām”. Attiecībā uz 
Eiropas Parlamentu radās iespēja izvēlēties Luksemburgu, Strasbūru un Briseli, lai gan 
sākotnēji (1958. gada 21. jūnijā) Parlaments bija ieteicis, ka tam vajadzētu atrasties blakus 
Padomei un Komisijai.
Drīz pēc Parlamenta pirmajām tiešajām vēlēšanām 1979. gadā tas nolēma risināt mītnes vietas 
jautājumu un koncentrēja savas plenārsesijas Strasbūrā (iepriekš tās notika Luksemburgā un 
Strasbūrā) un komiteju sesijas — Briselē. 

Neņemot vērā šos centienus un Parlamenta iebildumus, dalībvalstis vienojās par iestāžu 
atrašanās vietām un nostiprināja pašreizējo status quo Edinburgas samitā 1992. gadā ar t.s. 
„Edinburgas lēmumu”. Tā kā Francija uz to uzstāja, tad, pieņemot Amsterdamas līgumu 
1997. gadā, šo lēmumu pievienoja Līgumiem kā 6. protokolu.

1999. gadā 250 EP deputātu (tajā laikā 40 %) parakstīja vēstuli, kurā nosodīja šo risinājumu. 
Nākamajā gadā tika pieņemta rezolūcija ar 401 balsi „par” un tikai 77 balsīm „pret”, kurā bija 
ierosināts grozīt Līgumus un piešķirt EP tiesības lemt par savas mītnes atrašanās vietu ar 
absolūtu balsu vairākumu. Sekojošajā starpvaldību konferencē dalībvalstis šo ieteikumu 
ignorēja.
Kopš tā laika EP daudzos ziņojumos un deklarācijās, kā arī 1,27 miljoni Eiropas pilsoņu, 
parakstot lūgumrakstu, ir atkārtoti pieprasījuši mainīt pašreizējo situāciju, bet dalībvalstis uz 
to nav reaģējušas.

Laika gaitā Lisabonas līguma stāšanās spēkā bija pēdējais solis EP pilnīgā pārveidošanā no 
konsultatīvas struktūras ar norīkotiem locekļiem par tieši ievēlētu suverēnu Parlamentu, kas ir 
Padomei pilnīgi līdztiesīgs likumdevējs.

4. EP ir jāpiešķir lielāka autonomija attiecībā uz tā darba procedūrām, kalendāru un 
mītnes atrašanās vietu
Ņemot vērā šo pilnvaru un atbildības pieaugumu, Parlamenta darbs ir ievērojami mainījies, jo 
īpaši pēc tam, kad 1992. gadā tika noteikta pašreizējā kārtība attiecībā uz kalendāru un 
atrašanās vietām.
Kopš 1999. gada ir nepārtraukti samazinājies plenārsēžu skaits, darba slodze komitejās ir 
palielinājusies, koplēmuma procedūru skaits (tagad parastās likumdošanas procedūras) ir 
palielinājies no 165 procedūrām 1993.–1999. gada sasaukuma laikā līdz 454 procedūrām 
2004.–2009. gada sasaukuma laikā.
Parlamenta apjoms arī ir mainījies: no 78 norīkotiem locekļiem līdz 754 tieši ievēlētiem 
deputātiem tagad. Atspoguļojot likumdošanas darba un atbildības palielināšanos, Briseles 
štata darbinieku skaita palielinājums (no 1189 darbiniekiem 1993. gadā līdz 5635 
darbiniekiem 2013. gadā, jeb par 377 % vairāk) ir daudz lielāks nekā EP deputātu skaita 
palielinājums (no 518 deputātiem 1993. gadā līdz 754 deputātiem 2013. gadā, jeb par 48 % 
vairāk).
Līdz ar EP nozīmes palielināšanos ir pieaudzis arī iestāžu sanāksmju skaits. Pastāvīgas 
sarunas un trialogi — gan oficiāli, gan neoficiāli — ar Komisiju, Padomi un atsevišķām 
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dalībvalstīm tagad veido daļu no parastās likumdošanas procedūras. Ģeogrāfiskais tuvums ir 
vēl izšķirošāks, ņemot vērā Parlamenta lielāko atbildību un pilnvaras veikt citu ES iestāžu 
demokrātisku kontroli.
Šajos jaunajos apstākļos EP kalendāra struktūra, kas tika veidota pirms Parlamenta funkciju 
lielākās daļas pārmaiņām, vairs neatbilst mūsdienīga Parlamenta vajadzībām un ir jāpārskata, 
lai tā būtu efektīvāka, elastīgāka un pievilcīgāka EP deputātiem.

Parlamenta līdzlēmējs likumdošanā — Padome, kā arī Eiropadome jau ir rīkojušies un 
koncentrējuši savu darbu Briselē. Eiropadomes sanāksmes, kas iepriekš notika rotējošās 
prezidentūras valstī, tagad notiek tikai Briselē. Tas ir jo īpaši svarīgi tāpēc, ka kopš 
2008. gada samitu skaits ir vairāk nekā dubultojies.

435 km garais ģeogrāfiskais attālums starp līdztiesīgu likumdošanas iestāžu oficiālajām 
atrašanās vietām ir pasaulē unikāls. Tas izolē EP ne tikai no Komisijas un Padomes, bet arī no 
citām ieinteresētajām pusēm, NVO, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, dalībvalstu 
pārstāvniecībām un vienas no pasaulē lielākajām un aktīvākajām žurnālistu kopienām — visas 
šīs struktūras atrodas Briselē.

5. Pašreizējā darba režīma finansiālās, vides, organizatoriskās un apgādes problēmas
Budžeta taupības laikā daudzās dalībvalstīs EP ir attiecīgi jārīkojas un jānovērš izšķērdīga 
naudas izlietošana. Pašreizējais EP darba režīms ar vairākām mītnes vietām ir joma, kurā ir 
iespējami lieli ietaupījumi.

Ir nosacīti aprēķināts, ka papildu izmaksas, kas rodas no EP ģeogrāfiskās izkliedētības, 
svārstās no EUR 169 līdz 204 miljoniem vai 15–20 % no EP gada budžeta. Ja Parlaments 
novērstu savu ģeogrāfisko izkliedētību, būtu iespējams katru mēnesi ietaupīt aptuveni 3300 
misiju izmaksas. Tas līdzinātos 78 % samazinājumam attiecībā uz visām EP štata darbinieku 
misiju izmaksām.

Ņemot vērā aptuveni 5000 deputātu, darbinieku un ierēdņu, kā arī 8 lielu kravas automašīnu 
ar dokumentiem transporta izmaksas katrai plenārsesijai, pašreizējais darba režīms rada arī 
nevajadzīgas vides, organizatoriskas un apgādes izmaksas. Lielajam vairākumam darbinieku, 
kas dodas no Briseles uz Strasbūru, ceļojot zūd vesela darba diena jeb aptuveni 5 % no kopējā 
darba laika.
EP deputātiem, kas ceļo no saviem vēlēšanu apgabaliem uz Strasbūru, mazāks lidojumu un 
dzelzceļa savienojumu skaits salīdzinājumā ar Briseli rada papildu izmaksas un papildu 
tranzīta pārvietošanās laiku. Mazāks viesnīcu numuru skaits Strasbūrā nozīmē to, ka cenas 
plenārsēžu nedēļās palielinās vidēji 2,3 reizes.
Ietekme uz vidi un papildu CO2 emisijas arī ir ievērojamas, kā liecina Jean Lambert un 
Caroline Lucas 2007. gada pētījums, kurā aprēķināts, ka papildu CO2 emisiju apjoms būs 
vismaz 19 kt.

EP Strasbūras ēkas pašlaik izmanto tikai 42 dienas gadā (11 % izmantojuma), taču tās ir 
jāuztur visu gadu — jāapkurina, jāalgo personāls. Pašreizējais darba režīms nozīmē arī to, ka 
754 EP deputātiem un 160 Komisijas ierēdņiem ir viens birojs Briselē un otrs — Strasbūrā. 
Aptuveni 150 ierēdņiem ir pat trīs biroji — pa vienam Luksemburgā, Briselē un Strasbūrā.
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6. Līgumu grozījumu ceļvedis
Pašreizējais tiesiskais regulējums, kas reglamentē ES iestāžu atrašanās vietas, nosaka Eiropas 
Parlamentam organizatoriskus ierobežojumus, kas neļauj tam ieviest modernu un efektīvu 
darba režīmu, taupības laikā panākt lielus ietaupījumus, nedz arī pilnā mērā un pienācīgi veikt 
Parlamenta kā līdztiesīga likumdevēja uzdevumus. Kalendāru nav iespējams pielāgot, jo tā 
vispārējo struktūru nosaka 6. protokols.
Tā kā EP ir izsmēlis savas manevrēšanas iespējas, lai pašreizējā tiesiskā regulējuma robežās 
uzlabotu savu iekšējo darbu un kalendāru, referenti ierosina saskaņā ar LESD 48. pantu uzsākt 
parastu Līgumu grozīšanas procedūru, lai grozītu 341. pantu un 6. protokolu un piešķirtu 
Parlamentam tiesības pašam lemt par sava iekšējā darba organizēšanu, kalendāru un tādējādi 
arī par savu mītnes vietu.

Kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā vairāki Līgumu grozījumi jau ir veikti, izmantojot šo 
pašu procedūru, piemēram, grozījumi attiecībā uz Eiropas Stabilizācijas mehānismu un 
Eiropas Fiskālo paktu. Tas nozīmē, ka Līgumu grozīšana ir vienkārša un ātra procedūra, ja 
vien dalībvalstīm būs politiskā griba.

Šajā procesā Parlamentam ir jāatvēl pietiekams laiks debatēm, pārdomām un iespējamo 
alternatīvu novērtējumam, kam sekotu pienācīga lēmuma īstenošana. 

Jebkurā pašreizējā darba režīma alternatīvajā risinājumā, par ko varētu izšķirties Parlaments, 
ir jāņem vērā Parlamenta dažādo darba vietu ekonomiskā ietekme, EP mītnes vietas izvēles 
vēsturiskā nozīme, vēsturiskā dalībvalstu vienošanās par ES iestāžu atrašanās vietām 
(referenti tomēr neiesaka mainīt citu ES iestāžu atrašanās vietas), visu attiecīgo pilsētu vietējo 
iedzīvotāju viedoklis, kā arī vispārējais Eiropas pilsoņu viedoklis.


