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1. Inleiding
De plaats van de zetels van de Europese instellingen is geen nieuwe kwestie. Sinds de 
oprichting van de huidige instellingen door de voorlopers in 1952 is de plaats van de zetels 
het onderwerp van een delicaat politiek compromis.

In dit verslag ligt de nadruk echter hoofdzakelijk op de zetel van het Europees Parlement, 
aangezien het de enige instelling is die rechtstreeks verantwoording is verschuldigd aan de 
Europese burgers en de rol van het Europees Parlement sinds de oprichting ervan het sterkst is 
veranderd in vergelijking met die van de andere instellingen.

Door de toenemende bevoegdheden en verantwoordelijkheden, in het bijzonder sinds de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, waarin het Europees Parlement naast de 
Raad als volwaardig medewetgever wordt erkend, kan het Parlement niet langer doeltreffend 
functioneren. Aspecten in verband met de interne organisatie, zoals de vaststelling van de 
kalender, zijn de jure gekoppeld aan de zetel door de strikte formulering van Protocol 6. 
Bovendien blijkt uit de beslissingen van het Hof over de kalender in 2012 dat het huidige 
rechtskader het Europees Parlement geen manoeuvreerruimte meer biedt.
De rapporteurs zijn dan ook tot de conclusie gekomen dat het Europees Parlement een 
gewone verdragsherzieningsprocedure moet voorstellen tot wijziging van artikel 341 en 
Protocol 6 teneinde het Europees Parlement het recht te geven om zelf te beslissen over 
aspecten in verband met de interne organisatie en de kalender, en dus ook over de plaats van 
de zetel.

2. Het huidige rechtskader voor de plaats van de zetels van de instellingen van de 
Europese Unie
Volgens artikel 341 van het VWEU worden de zetels van de instellingen "in onderlinge 
overeenstemming door de regeringen der lidstaten vastgesteld". De lidstaten hebben dit 
gedaan in Protocol 6, dat bij de Verdragen is gevoegd. Voor het Europees Parlement hebben 
ze Straatsburg als zetel en Brussel en Luxemburg als werkplaatsen vastgesteld. In 1997 heeft 
het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat uit het recht van de lidstaten om de zetel vast te 
stellen, voortvloeit dat zij ook het aantal plenaire vergaderingen in Straatsburg kunnen 
bepalen (C-345/95).

In de Verdragen is echter ook bepaald dat de Europese Unie een parlementaire democratie is 
waarin het Europees Parlement rechtstreeks wordt verkozen door de Europese burgers 
(artikel 10). Het Europees Parlement wordt naast de Raad als volwaardig medewetgever 
erkend (artikel 14). Het Parlement stelt zijn eigen reglement vast (artikel 232 van het VWEU) 
en bepaalt de duur van de plenaire vergaderingen. De bepalingen met betrekking tot de zetel 
en de kalender in Protocol 6 zijn de enige bepalingen in de Verdragen die de soevereiniteit 
van het Europees Parlement en de interne werking beperken en aldus indruisen tegen de 
algemene logica van de Verdragen.

In 1997 en in 2012 heeft het Europees Hof van Justitie in zijn arresten met betrekking tot het 
Europees Parlement opnieuw bevestigd dat de plaats van de zetels geen belemmering mag 
inhouden voor het goed functioneren van het Parlement. Het heeft toegegeven dat er nadelen 
en kosten zijn verbonden aan de pluraliteit van de zetels. Volgens advocaat-generaal 
Mengozzi wegen die kosten zwaarder tijdens een economische crisis. Het Hof heeft ook 
bevestigd dat een verdragswijziging, en dus instemming van de lidstaten, nodig is om de 
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huidige situatie te verbeteren.

3. De historische ontwikkeling van het Europees Parlement
Het Europees Parlement is sinds zijn oprichting geëvolueerd van een parlement met een 
zuiver adviserende rol tot een volwaardig parlement, dat sinds het Verdrag van Lissabon 
wordt erkend als volwaardig medewetgever naast de Raad.

Toen in 1952 de Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal werd opgericht, de voorloper van het Europees Parlement, werd ze niet 
"Parlement" genoemd, had ze geen wetgevende bevoegdheden en werd ze niet rechtstreeks 
verkozen. Om praktische redenen kwam ze bijeen in de bestaande gebouwen van de 
Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa in Straatsburg. Dit bleef zo tot in 1999, 
toen het Parlement zijn eigen gebouwen betrok, waar het nu nog steeds vergadert.

In het Verdrag van Rome werd aan de lidstaten formeel de bevoegdheid verleend om de plaats 
van de zetels van de instellingen vast te stellen. Tot 1992 konden de lidstaten alleen maar 
instemmen met "voorlopige werkplaatsen". Luxemburg, Straatsburg en Brussel werden als 
mogelijke zetels naar voren geschoven, hoewel het Europees Parlement van meet af aan 
(21 juni 1958) heeft aanbevolen dat het naast de Raad en de Commissie zou moeten zijn 
gevestigd.

Kort na de eerste rechtstreekse verkiezingen in 1979 besloot het Parlement om iets te doen 
aan de zetelkwestie en de plenaire vergaderingen alleen in Straatsburg te houden (daarvoor 
verdeeld over Luxemburg en Straatsburg) en de commissievergaderingen in Brussel.
Ondanks deze inspanningen en de bezwaren van het Parlement zijn de lidstaten tijdens de top 
van Edinburgh in 1992 overeengekomen om de huidige status quo van de plaats van de 
instellingen te handhaven. Onder druk van Frankrijk werd dit besluit bij de Verdragen 
gevoegd als Protocol 6 bij het Verdrag van Amsterdam in 1997.
In 1999 hebben 250 europarlementariërs (toen 40%) een brief ondertekend waarin ze de 
regeling laken. Het jaar daarop werd een resolutie aangenomen met 401 stemmen voor, en 
slechts 77 stemmen tegen, om de Verdragen te wijzigen en het Europees Parlement het recht 
te geven met een absolute meerderheid te beslissen over de plaats van de zetel. De lidstaten 
hebben dit voorstel tijdens de volgende Intergouvernementele Conferentie naast zich neer 
gelegd. 
Sindsdien hebben het Europees Parlement – in talrijke verslagen en verklaringen – en de 
1,27 miljoen Europese burgers – die een petitie hebben ondertekend – herhaaldelijk gevraagd 
om de huidige situatie te veranderen, maar een reactie van de lidstaten blijft uit.

Intussen was de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon de laatste stap in de volledige 
gedaanteverwisseling van het Europees Parlement, dat is geëvolueerd van een instantie met 
een adviserende rol, samengesteld uit leden van de nationale parlementen, tot een rechtstreeks 
verkozen soeverein Parlement, dat wordt erkend als volwaardig medewetgever naast de Raad.

4. Het Europees Parlement moet zelfstandiger kunnen beslissen over zijn eigen 
werkmethoden, kalender en zetel 
Naarmate het Parlement meer macht en verantwoordelijkheid kreeg, is de werkwijze vrij 
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grondig veranderd, vooral sinds de vaststelling van de huidige kalender en zetelregeling in 
1992.

Het aantal plenaire vergaderingen is sinds 1999 gestaag gedaald, de werkdruk van de 
commissies is toegenomen en het aantal medebeslissingsprocedures (nu gewone 
wetgevingsprocedures) is gestegen van 165 tijdens de zittingsperiode 1993-1999 tot 454 in de 
periode 2004-2009.

Het Parlement is ook groter geworden: van 78 gedetacheerde leden uit de nationale 
parlementen tot 754 rechtstreeks verkozen leden heden ten dage. De toename van de 
wetgevingsactiviteit en verantwoordelijkheid ging gepaard met een veel sterkere toename van 
het aantal ambtenaren in Brussel (van 1 180 in 1993 tot 5 635 in 2013, ofwel +377%) dan van 
het aantal europarlementariërs (van 518 in 1993 tot 754 in 2013, ofwel +48%).
Dat de rol van het Europees Parlement is veranderd, blijkt ook uit de toename van het aantal 
interinstitutionele vergaderingen. Voortdurende onderhandelingen en trialogen, zowel formele 
als informele, met de Commissie, de Raad en individuele lidstaten zijn nu een onderdeel van 
het gewone wetgevingsproces. Geografische nabijheid is nog crucialer nu het Parlement meer 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft op het gebied van de democratische controle 
van de andere EU-instellingen.
De structuur van de kalender van het Europees Parlement dateert van vóór de meeste 
veranderingen in de rol van het Parlement en voldoet door de nieuwe omstandigheden niet 
langer aan de behoeften van een modern parlement. Daarom moet ze worden herzien om 
doeltreffender, flexibeler en aantrekkelijker te zijn voor de europarlementariërs. 
De medewetgever van het Parlement, de Raad en de Europese Raad, heeft zijn 
werkzaamheden al in Brussel geconcentreerd. De vergaderingen van de Europese Raad, die 
vroeger allemaal werden gehouden in het land van het roterend voorzitterschap, vinden nu 
uitsluitend in Brussel plaats. Dit is bijzonder belangrijk aangezien het aantal toppen sinds 
2008 meer dan verdubbeld is.

De geografische afstand van 435 kilometer tussen de officiële zetels van de medewetgevende 
instanties is uniek in de wereld. Daardoor is het Europees Parlement echter niet alleen 
geïsoleerd van de Commissie en de Raad, maar ook van de andere belanghebbenden, ngo's, 
organisaties van het maatschappelijke middenveld, vertegenwoordigingen van de lidstaten en 
van een van de grootste en meest levendige journalistieke gemeenschappen, die zich allemaal 
in Brussel bevinden.

5. Financiële, organisatorische, logistieke en milieugevolgen van de huidige regeling
Nu veel lidstaten bezuinigingsmaatregelen moeten doorvoeren, moet het Europees Parlement 
dienovereenkomstig handelen en mag het geen geld verspillen. Er kan veel worden bespaard 
op de huidige regeling waarin het Parlement verschillende zetels heeft.
De bijkomende kosten van de geografische spreiding van de werkplaatsen van het Europees 
Parlement worden behoedzaam geraamd tussen 169 en 204 miljoen euro, ofwel 15 tot 20% 
van de jaarlijkse begroting van het Parlement. Als het Parlement de geografische spreiding 
zou beperken, zou dit elke maand een besparing opleveren van de kostprijs van ongeveer 
3 300 missies. Dit zou betekenen dat 78% van alle missies van de ambtenaren van het 
Europees Parlement kunnen worden geschrapt.
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Aangezien voor elke plenaire vergadering 5 000 europarlementariërs, medewerkers en 
ambtenaren moeten worden vervoerd en 8 grote vrachtwagens nodig zijn om de documenten 
te vervoeren, zijn er aan de huidige regeling ook nodeloze bijkomende organisatorische, 
logistieke en milieukosten verbonden. Voor de grote meerderheid die van Brussel naar 
Straatsburg reist, neemt het reizen een hele werkdag in beslag, ofwel 5% van de totale 
werkduur.

Voor de europarlementariërs die vanuit hun kiesdistrict naar Straatsburg reizen, zorgen 
minder frequente vlucht- en treinverbindingen dan vanuit Brussel voor bijkomende kosten en 
overstapwachttijden. Er zijn minder hotelkamers in Straatsburg wat betekent dat de prijzen 
tijdens de weken van de plenaire vergadering gemiddeld 2,3 keer zo hoog zijn.

De milieugevolgen en bijkomende CO2-emissies zijn ook aanzienlijk, zoals blijkt uit een 
studie van Jean Lambert en Caroline Lucas uit 2007, waarin ze de bijkomende CO2-emissies 
op ten minste 19 kiloton ramen.
De gebouwen van het Europees Parlement in Straatsburg worden momenteel slechts 42 dagen 
per jaar gebruikt (11% van het gebruik) maar ze moeten het hele jaar worden verwarmd, 
bemand en onderhouden. De huidige werkregeling betekent ook dat alle 
754 europarlementariërs en 160 ambtenaren van de Commissie een kantoor in Brussel en een 
kantoor in Straatsburg hebben. Ongeveer 150 ambtenaren van het Europees Parlement hebben 
zelfs drie kantoren: een in Luxemburg, een in Brussel en een in Straatsburg.

6. Een stappenplan voor een verdragswijziging
Het huidige rechtskader voor de zetels van de EU-instellingen houdt organisatorische 
beperkingen in voor het Europees Parlement die een moderne en doeltreffende werkstructuur 
in de weg staan, belangrijke besparingen in deze tijden van bezuinigingen onmogelijk maken 
en die ertoe leiden dat het Parlement zijn rol als medewetgever niet ten volle en naar behoren 
uitoefenen. De kalender kan niet worden aangepast omdat de algemene structuur is 
vastgesteld in Protocol 6.
Aangezien het Europees Parlement geen armslag meer heeft om zijn interne werking en 
kalender binnen het huidige rechtskader te verbeteren, stellen de rapporteurs een gewone 
verdragsherzieningsprocedure voor op grond van artikel 48 van het VEU om artikel 341 en 
Protocol 6 te wijzigen teneinde het Parlement het recht te geven om zelf te beslissen over zijn 
interne organisatie, kalender en dus ook over de kwestie van de zetel.

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon zijn meer dan eens verdragen 
gewijzigd waarbij dezelfde procedure werd gevolgd, bijvoorbeeld in het kader van het 
Europees Stabiliteitsmechanisme en het Europese Begrotingspact. Als de politieke wil er bij 
de lidstaten is, is een verdragswijziging dus een eenvoudige en snelle procedure.

Tijdens dit proces moet het Parlement voldoende tijd nemen om zich over alle mogelijke 
alternatieven te beraden, ze te bespreken en naar behoren te evalueren en vervolgens moet het 
besluit op een ordelijke manier worden uitgevoerd.
Wat het Parlement ook besluit als alternatief voor de huidige regeling, het moet rekening 
houden met de economische gevolgen van het Europees Parlement op de verschillende 
werkplaatsen, de historische betekenis van de plaats van de zetel van het Parlement, de 
historische overeenkomst tussen de lidstaten over de plaats van de EU-instellingen (de 
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rapporteurs bevelen echter niet aan om de zetels van de andere EU-instellingen te 
veranderen), de standpunten van de plaatselijke bevolking van alle betrokken steden en de 
mening van de Europese burgers in het algemeen.


