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1. Introduzzjoni
Il-kwistjoni tas-sit tas-sedi tal-istituzzjonijiet Ewropej mhix waħda ġdida. Sa mill-ħolqien tal-
predeċessuri tal-istituzzjonijiet tal-lum fl-1952 is-siti magħżula għas-sedi kienu soġġetti għal 
kompromess politiku delikat.

Dan ir-rapport, madankollu, se jiffoka l-iktar fuq is-sede tal-Parlament Ewropew, peress li 
huwa l-unika istituzzjoni li hija responsabbli b'mod dirett għaċ-ċittadini Ewropej u li r-rwol 
tagħha għadda mill-iktar bidliet sinifikanti fost l-istituzzjonijiet kollha sa mill-ħolqien tagħha.
Meta titqies iż-żieda fil-kompetenzi u r-responsabbiltajiet, b’mod partikolari bid-dħul fis-seħħ 
tat-Trattat ta’ Lisbona, li għamlet lill-PE koleġiżlatur kompletament ugwali għall-Kunsill, il-
funzjonament effettiv tal-PE m’għadux possibbli. Kwistjonijiet ta’ organizzazzjoni interna 
bħall-kalendarju huma marbuta de jure mas-sede mill-formulazzjoni inflessibbli tal-
Protokoll 6. U d-deċiżjonijiet tal-qorti dwar il-kalendarju fl-2012 juru li l-PE uża l-
manuvrabbiltà kollha fi ħdan il-qafas legali attwali.
Ir-rapporteurs għaldaqstant waslu għall-konklużjoni li l-Parlament għandu jniedi proċedura ta’ 
reviżjoni ordinarja tat-Trattati sabiex jiġu emendati l-Artikolu 341 u l-Protokoll 6, biex il-
Parlament jingħata d-dritt li jiddeċiedi huwa nnifsu dwar kwistjonijiet marbuta mal-
organizzazzjoni interna u l-kalendarju tiegħu, u konsegwentement is-sede tiegħu.

2. Il-qafas legali attwali tas-sedi tal-istituzzjonijiet tal-UE
Skont l-Artikolu 341 TFUE is-sedi tal-istituzzjonijiet jiġu “stabbiliti bi ftehim bejn il-
Gvernijiet tal-Istati Membri”. L-Istati Membri għamlu dan fil-Protokoll 6 anness mat-Trattati. 
Għall-PE ddeterminaw lil Strasburgu bħala sede u lil Brussell u l-Lussemburgu bħala postijiet 
tax-xogħol. Fl-1997 il-QĠUE ddeċidiet (C-345/95) li d-dritt tal-Istati Membri li 
jiddeterminaw is-sede jimplika li huma jistgħu jistabbilixxu wkoll in-numru ta’ sessjonijiet 
plenarji li għandhom isiru fi Strasburgu.
Madankollu, it-Trattati jiddikjaraw ukoll li l-UE hija demokrazija parlamentari bil-PE bħala 
rappreżentant dirett taċ-ċittadini Ewropej (l-Artikolu 10) Il-PE huwa koleġiżlatur 
kompletament ugwali għall-Kunsill (l-Artikolu 14). Il-Parlament jista’ jadotta r-regoli ta’ 
proċedura tiegħu stess (l-Artikolu 232 TFUE) u jiddetermina t-tul tas-sessjonijiet plenarji. Id-
dispożizzjonijiet tas-sede u l-kalendarju fil-Protokoll 6 huma l-uniċi dispożizzjonijiet fit-
Trattati li jillimitaw is-sovranità u x-xogħlijiet interni tal-PE, li għaldaqstant jikkontradixxu l-
loġika ġenerali tat-Trattati.

Fid-deċiżjonijiet tal-QĠUE tal-1997 u l-2012 dwar il-PE, il-qorti affermat mill-ġdid li s-sit 
tas-sedi m’għandux ixekkel il-funzjonament tajjeb tal-PE u ammettiet l-iżvantaġġi u l-ispejjeż 
ikkawżati mill-pluralità tas-sedi, “spejjeż li huma ikbar fil-kuntest ta’ kriżi ekonomika” skont 
l-Avukat Ġenerali Mengozzi. Il-qorti kkonfermat ukoll li kwalunkwe titjib fis-sitwazzjoni 
attwali jeħtieġ bidla fit-Trattat u għaldaqstant il-kunsens tal-Istati Membri.

3. L-iżvilupp storiku tal-PE
Sa mill-ħolqien tiegħu, il-Parlament Ewropew żviluppa minn assemblea b’funzjoni purament 
kostruttiva għal parlament kompletament żviluppat li ilu l-koleġiżlatur ugwali għall-Kunsill 
mit-Trattat ta’ Lisbona.

Meta l-predeċessur tal-PE (l-Assemblea Komuni tal-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar) 
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inħoloq fl-1952, ma kienx jissejjaħ “Parlament”, ma kellux kompetenza leġiżlattiva u ma 
kienx elett b’mod dirett. Għal raġunijiet prattiċi nġabar fil-faċilitajiet eżistenti tal-Assemblea 
Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa fi Strasburgu; arranġament li tkompla sal-1999, meta l-PE 
mexa għal bini tiegħu (attwali).

It-Trattat ta’ Ruma b’mod formali ta lill-Istati Membri l-kompetenza li jiddeterminaw is-sit 
tas-sede tal-istituzzjonijiet. Sal-1992, l-Istati Membri setgħu jaqblu biss dwar “is-siti 
preliminari tax-xogħol”. Għall-Parlament Ewropew feġġew l-għażliet ta’ Lussemburgu, 
Strasburgu u Brussell, minkejja r-rakkomandazzjoni tal-Parlament sa mill-bidu nett 
(21 ta’ Ġunju 1958) li għandu jkollu s-sit viċin il-Kunsill u l-Kummissjoni.
Ftit wara l-ewwel elezzjoni diretta tiegħu fl-1979, il-Parlament iddeċieda li jaġixxi dwar il-
kwistjoni tas-sede u kkonċentra fuq is-sessjonijiet plenarji tiegħu fi Strasburgu (li kienu jsiru 
qabel fil-Lussemburgu u Strasburgu) u s-sessjonijiet tal-kumitati fi Brussell. 

Minkejja l-isforzi u l-oġġezzjonijiet tal-Parlament, l-Istati Membri qablu dwar is-siti tal-
istituzzjonijiet u stabbilixxew l-istatus quo attwali matul is-Samit ta’ Edinburgh tal-1992. Taħt 
il-pressjoni minn Franza, id-deċiżjoni mbagħad ġiet annessa mat-Trattati bħala l-Protokoll 6 
mat-Trattat ta’ Amsterdam fl-1997.

Fl-1999, 250 MPE (40 % ta’ dak iż-żmien) iffirmaw ittra li kkundannat l-arranġament. Fis-
sena ta’ wara, ġiet adottata riżoluzzjoni b’401 vot favur, u 77 biss kontra, li ssuġġeriet emenda 
għat-Trattati biex il-PE jingħata d-dritt li jiddeċiedi dwar is-sede tiegħu b’maġġoranza 
assoluta. Dan is-suġġeriment ġie injorat mill-Istati Membri waqt il-Konferenza 
Intergovernattiva li segwiet.
Minn dakinhar, il-PE, permezz ta’ għadd ta’ rapporti u dikjarazzjonijiet, kif ukoll 1.27 miljun 
ċittadin Ewropew li ffirmaw petizzjoni, talbu ripetutament biex tinbidel is-sitwazzjoni attwali, 
mingħajr ebda reazzjoni mill-Istati Membri.

Sadanittant, id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona kien l-aħħar pass fit-trasformazzjoni 
kompleta tan-natura tal-PE li nbidel minn korp konsultattiv b’membri sekondati għal 
Parlament sovran elett b’mod dirett li huwa koleġiżlatur kompletament ugwali għall-Kunsill.

4. Il-PE għandu jingħata awtonomija ikbar fuq il-proċeduri tax-xogħol, il-kalendarju u 
s-sede tiegħu stess
Meta titqies din iż-żieda fis-setgħa u r-responsabbiltà, ix-xogħol tal-Parlament inbidel b’mod 
pjuttost sinifikanti, b’mod partikolari peress li l-arranġamenti tal-kalendarju u tas-sede attwali 
ġew stabbiliti fl-1992.
In-numru ta’ sessjonijiet plenarji naqsu bil-kbir mill-1999, il-piż tax-xogħol fil-kumitati żdied, 
in-numru tal-proċeduri koleġiżlattivi (illum proċeduri leġiżlattivi ordinarji) żdied minn 165 
matul il-leġiżlatura mill-1993 sal-1999 għal 454 mill-2004 sal-2009.

Il-Parlament inbidel ukoll fid-daqs: minn 78 membru sekondat għal 754 membru elett b’mod 
dirett illum. B’kunsiderazzjoni għaż-żieda fl-attività u r-responsabbiltà leġiżlattivi, iż-żieda 
fil-persunal statutorju fi Brussell (minn 1 180 fl-1993 għal 5 635 fl-2013, jew +337 %) taqbeż 
ferm iż-żieda fl-MPE (minn 518 fl-1993 għal 754 fl-2013, jew +48 %).

Ir-rwol li qed jinbidel tal-PE jinsab rifless ukoll fiż-żieda ta’ laqgħat interistituzzjonali. 
Negozjati u trilogi kostanti, kemm formali kif ukoll informali, mal-Kummissjoni, il-Kunsill u 
l-Istati Membri individwali huma issa parti mill-proċess leġiżlattiv ordinarju. Il-prossimità 
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ġeografika hija saħansitra iktar kruċjali, meta titqies li ż-żieda fir-responsabbiltajiet u s-
setgħat tal-Parlament f’termini ta’ kontroll demokratiku fuq istituzzjonijiet oħra tal-UE.

Taħt dawn il-kundizzjonijiet il-ġodda, l-istruttura tal-kalendarju tal-PE li hija eqdem minn 
bosta bidliet li saru fir-rwol tal-Parlament, m’għadhiex tikkorrispondi għall-ħtiġijiet ta’ 
Parlament modern u għandha tiġi riveduta biex tkun iktar effettiva, flessibbli u iktar attraenti 
għall-MPE.

Il-koleġiżlatur tal-Parlament, il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew, diġà aġixxa u kkonċentra 
xogħlu fi Brussell. Il-laqgħat tal-Kunsill Ewropew li qabel kienu jsiru fil-pajjiż li f’dak iż-
żmien ikollu l-presidenza issa jsiru esklussivament fi Brussell. Dan huwa sinifikanti b’mod 
partikolari meta jitqies li n-numru ta’ Samits żdied b’iktar mid-doppju mill-2008.

Id-distanza ġeografika bejn is-sedi uffiċjali tal-korpi koleġiżlattivi ta’ 435 km hija unika fid-
dinja. Iżda din ma tiżolax lill-PE mill-Kummissjoni u l-Kunsill biss, iżda wkoll minn partijiet 
interessati oħra, NGOs, organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, rappreżentanti tal-Istati Membri 
u waħda mill-ikbar u l-iktar komunitajiet ġurnalistiċi entużjasti li jinsabu kollha fi Brussell.

5. L-impatt finanzjarju, ambjentali, organizzazzjonali u loġistiku tal-arranġamenti 
attwali.
Fi żmien ta’ awsterità baġitarja f’bosta Stati Membri, il-PE għandu jaġixxi kif xieraq u 
jelimina l-ħela fl-infiq. L-arranġament attwali ta’ iktar minn sede waħda tal-PE jikkostitwixxi 
qasam fejn huwa possibbli li jkun hemm iffrankar sostanzjali.

L-ispejjeż addizzjonali li jiġu mit-tixrid ġeografiku tal-PE ġew stmati b’mod konservattiv li 
jilħqu bejn €169 u €204 miljun, jew bejn 15-20 % tal-baġit annwali tal-PE. Jekk il-Parlament 
inaqqas it-tixrid ġeografiku tiegħu, jistgħu jiġu ffrankati l-ispejjeż ta’ madwar 3 300 missjoni 
kull xahar. Dan ikun ekwivalenti għat-tnaqqis ta’ 78 % tal-missjonijiet kollha tal-persunal 
statutorju tal-PE.
Meta jitqies it-trasport meħtieġ ta’ madwar 5 000 MPE, persunal u uffiċjali, kif ukoll
8 trakkijiet kbar b’dokumenti, għal kull sessjoni plenarja, l-arranġament attwali jġarrab 
spejjeż ambjentali, organizzazzjonali u loġistiċi addizzjonali li mhumiex meħtieġa. Għall-
maġġoranza l-kbira li jivvjaġġaw minn Brussell għal Strasburgu, ġurnata sħiħa ta’ xogħol, 
jew madwar 5 % tal-ħin totali ta’ xogħol, tintilef fi vjaġġar.

Għall-MPE li jivvjaġġaw mill-kostitwenzi tagħhom għal Strasburgu, in-numru żgħir ta’ 
konnessjonijiet għal vjaġġi bl-ajru u bil-ferrovija meta mqabbel ma’ Brussell jikkostitwixxi 
spejjeż addizzjoni u ħin li jitqatta’ fi tranżitu. In-numru żgħir ta’ kmamar f’lukandi fi 
Strasburgu jfisser li l-prezzijiet jimmoltiplikaw b’medja ta’ 2.3 matul il-ġimgħat tas-sessjoni.

L-impatt ambjentali u l-emissjonijiet addizzjonali tas-CO2 huma wkoll konsiderevoli, kif muri 
mill-istudju tal-2007 minn Jean Lambert u Caroline Lucas, li jikkalkulaw li l-emissjonijiet 
addizzjonali tas-CO2 jammontaw minn tal-inqas għal 19 kT.
Il-bini ta’ Strasburgu tal-PE bħalissa jintuża għal 42 ġurnata fis-sena (11 % tal-użu), 
madankollu jeħtieġ li tinżamm temperatura sħuna, ikun hemm xi persunal u li jsiru l-
manutenzjonijiet matul is-sena kollha. L-arranġamenti attwali ta’ xogħol ifissru wkoll li s-
754 MEP kollha u l-160 uffiċjal tal-Kummissjoni għandhom uffiċċju fi Brussell u ieħor fi 
Strasburgu. Madwar 150 uffiċjal tal-PE għandhom anke tliet uffiċċji: wieħed f’Lussemburgu, 
wieħed fi Brussell u wieħed fi Strasburgu.
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6. Pjan direzzjonali lejn bidla fit-Trattat
Il-qafas legali attwali li jirregola s-sedi tal-istituzzjonijiet tal-UE jimponi limitazzjonijiet 
organizzazzjonali fuq il-Parlament Ewropew, li ma jippermettux struttura ta’ xogħol moderna 
u effiċjenti, iffrankar sostanzjali fi żminijiet ta’ awsterità u ma jippermettux eżerċizzju sħiħ u 
proprju tar-rwol tal-Parlament bħala koleġiżlatur. Il-kalendarju ma jistax jiġi adattat minħabba 
l-istruttura ġenerali tiegħu imposta mill-Protokoll 6.

Minn meta l-PE uża l-manuvrabbiltà kollha tiegħu biex itejjeb ix-xogħlijiet interni u l-
kalendarju tiegħu fi ħdan il-qafas legali attwali, ir-rapporteurs jissuġġerixxu li titnieda 
proċedura ordinarja ta’ bidla fit-Trattat skont l-Artikolu 48 TUE biex jiġu emendati l-
Artikolu 341 u l-Protokoll 6, sabiex il-Parlament jingħata d-dritt li jiddeċiedi għalih innifsu 
dwar l-organizzazzjoni interna tiegħu, il-kalendarju u konsegwentement il-kwistjoni tas-sede 
tiegħu.

Mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, diġà saru bosta bidliet fit-Trattat taħt din l-istess 
proċedura, pereżempju l-bidliet dwar il-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà u l-Patt Fiskali 
Ewropew. Jiġifieri li jekk l-Istati Membri għandhom ir-rieda politika, il-bidla fit-Trattat hija 
proċedura mgħaġġla u mhux ikkumplikata.

Matul dan il-proċess, il-Parlament għandu jippermetti biżżejjed ħin għad-dibattitu, ir-
riflessjoni u l-valutazzjoni xierqa tal-alternattivi kollha possibbli, segwiti minn 
implimentazzjoni ordnata tad-deċiżjoni. 
Kwalunkwe soluzzjoni alternattiva għall-arranġament attwali li l-Parlament jista’ jiddeċiedi 
dwarhom għandhom iqisu l-impatt ekonomiku li għandu l-Parlament fuq is-siti differenti 
tiegħu tax-xogħol, is-sinifikanza storika li għandha l-għażla tas-sit tas-sede tal-PE, il-ftehim 
storiku bejn l-Istati Membri dwar is-sit tal-istituzzjonijiet kollha tal-UE (ir-rapporteurs 
madankollu ma jirrakkomandaw l-ebda bidla fis-sedi ta’ istituzzjonijiet oħra tal-UE), l-
opinjonijiet tal-popolazzjonijiet lokali tal-ibliet kollha kkonċernati kif ukoll l-opinjoni taċ-
Ċittadini Ewropej inġenerali.


