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1. Wprowadzenie
Kwestia lokalizacji siedzib instytucji europejskich nie jest kwestią nową. Od chwili 
utworzenia poprzedników dzisiejszych instytucji w 1952 r. miejsca wybierane na siedziby są 
przedmiotem delikatnego kompromisu politycznego.

Jednak przedmiotem niniejszego sprawozdania jest przede wszystkim siedziba Parlamentu 
Europejskiego, jako że jest on jedyną instytucją odpowiedzialną bezpośrednio przed 
obywatelami Unii Europejskiej, a od momentu utworzenia jego rola uległa zmianie w 
większym stopniu, niż w przypadku jakiejkolwiek innej instytucji.

Biorąc pod uwagę rozszerzenie kompetencji i zakresu odpowiedzialności PE, w szczególności 
w związku z wejściem w życie traktatu lizbońskiego, który uczynił PE współprawodawcą 
w pełni równym Radzie, dalsze efektywne funkcjonowanie Parlamentu przestało być 
możliwe. Kwestie dotyczące organizacji wewnętrznej PE, takie jak jego kalendarz, są de iure
związane z jego siedzibą wskutek nieelastycznych sformułowań zawartych w Protokole nr 6. 
Natomiast orzeczenia sądów dotyczące kalendarza wydane w 2012 r. wskazują, że PE 
wyczerpał swoje możliwości manewrowania w obecnych ramach prawnych.
Dlatego też sprawozdawcy doszli do wniosku, że Parlament powinien wszcząć zwykłą 
procedurę zmiany traktatów, tak aby zmienić art. 341 oraz Protokół nr 6 i przyznać 
Parlamentowi prawo samodzielnego decydowania o kwestiach dotyczących jego organizacji 
wewnętrznej i kalendarza, a więc również kwestii jego siedziby.

2. Obecne ramy prawne dotyczące siedzib instytucji UE
Zgodnie z art. 341 TFUE, siedziby instytucji „określa wspólne porozumienie rządów państw 
członkowskich”. Państwa członkowskie dokonały takich ustaleń w Protokole nr 6 do 
traktatów. W przypadku PE siedzibą ustanowiono Strasburg, a miejscami prac Brukselę 
i Luksemburg. W 1997 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł (sprawa C-
345/95), że z prawa państw członkowskich do określenia siedziby wynika także prawo do 
określenia liczby sesji plenarnych odbywających się w Strasburgu.
Niemniej jednak traktaty stanowią również, że UE jest demokracją parlamentarną, w której 
PE bezpośrednio reprezentuje obywateli państw członkowskich (art. 10). PE jest 
współprawodawcą w pełni równym Radzie (art. 14). Parlament uchwala swój regulamin 
wewnętrzny (art. 232 TFUE) oraz określa czas trwania sesji plenarnych. Postanowienia 
Protokołu nr 6 dotyczące siedziby oraz kalendarza są jedynymi postanowieniami traktatów 
ograniczającymi niezależność i wewnętrzny sposób funkcjonowania PE, co stoi 
w sprzeczności z ogólną logiką traktatów.

W swoich orzeczeniach dotyczących PE z 1997 r. i 2012 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej potwierdził, że lokalizacja siedzib PE nie może utrudniać jego prawidłowego 
funkcjonowania oraz uznał istnienie niekorzyści i kosztów płynących z wielości siedzib –
„kosztów ze względu na kryzys gospodarczy tym bardziej uciążliwych”, jak określił je 
rzecznik generalny Paolo Mengozzi. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził 
także, że poprawa obecnej sytuacji wymaga zmiany traktatu, a zatem zgody państw 
członkowskich.

3. Historyczna ewolucja PE
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Od chwili powstania Parlament Europejski przeszedł ewolucję od zgromadzenia o funkcji 
czysto doradczej do pełnoprawnego parlamentu, który od chwili wejścia w życie traktatu 
lizbońskiego jest współprawodawcą równym Radzie.
Utworzony w 1952 r. poprzednik PE (Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Wspólnoty Węgla 
i Stali) nie był nazywany „parlamentem”, nie miał uprawnień ustawodawczych, a jego skład 
nie pochodził z wyborów bezpośrednich. Z przyczyn praktycznych Zgromadzenie zbierało się 
w obiektach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu; układ ten trwał do 
1999 r., kiedy to PE przeniósł się do swoich własnych (użytkowanych do dzisiaj) budynków.

W traktacie rzymskim formalnie przyznano państwom członkowskim prawo do określania 
siedzib instytucji. Do 1992 r. państwa członkowskie mogły jedynie uzgadniać „wstępne 
miejsca pracy”. W przypadku Parlamentu Europejskiego wybrano Luksemburg, Strasburg 
i Brukselę, mimo że Parlament od samego początku (21 czerwca 1958 r.) zalecał, by jego 
siedziba znalazła się w pobliżu siedzib Rady i Komisji.
Krótko po pierwszych wyborach w 1979 r. Parlament postanowił podjąć działania w kwestii 
swojej siedziby i przeniósł sesje plenarne do Strasburga (poprzednio odbywały się one w 
Luksemburgu albo Strasburgu), a posiedzenia komisji do Brukseli. 

Mimo tych wysiłków i zastrzeżeń Parlamentu państwa członkowskie na szczycie 
w Edynburgu w 1992 r. uzgodniły siedziby instytucji i ustanowiły obecny status quo. Pod 
presją Francji decyzja ta została następnie dołączona do traktatów jako Protokół nr 6 do 
traktatu z Amsterdamu z 1997 r.

W 1999 r. 250 posłów do PE (40% ówczesnego składu) podpisało pismo potępiające to 
ustalenie. Rok później, przy 401 głosach za i zaledwie 77 przeciw, przyjęto rezolucję 
sugerującą zmianę traktatów oraz przyznanie PE prawa do decydowania o swojej siedzibie 
bezwzględną większością głosów. Sugestia ta została zignorowana przez państwa 
członkowskie w czasie najbliższej konferencji międzyrządowej.
Od tamtego czasu PE, za pomocą licznych sprawozdań i deklaracji, podobnie jak 1,27 mln 
obywateli europejskich, którzy podpisali petycję w tej sprawie, wielokrotnie domagał się 
zmiany obecnego stanu rzeczy, co jednak nie spotkało się z jakąkolwiek reakcją ze strony 
państw członkowskich.
W tym czasie w życie wszedł traktat lizboński – ostatni element procesu prowadzącego do 
przekształcenia PE z organu doradczego złożonego z posłów oddelegowanych 
w bezpośrednio wybierany parlament będący współprawodawcą równym Radzie.

4. PE powinien uzyskać większą autonomię w zakresie swoich procedur roboczych, 
kalendarza i siedziby
W związku z rozszerzeniem jego uprawnień i zakresu odpowiedzialności prace Parlamentu 
zmieniły się znacząco, w szczególności od chwili ustalenia obecnego kalendarza i siedzib 
w 1992 r.

Liczba sesji plenarnych stale maleje od 1999 r., stopień obciążenia pracą komisji jest coraz 
większy, liczba procedur współdecyzji (obecnie zwanych zwykłymi procedurami 
ustawodawczymi) wzrosła ze 165 w latach 1993–1999 do 454 w latach 2004–2009.
Zmieniła się także liczba posłów do Parlamentu: od 78 posłów oddelegowanych do 754 
posłów wybieranych bezpośrednio. Odzwierciedlający wzrost aktywności i 
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odpowiedzialności ustawodawczej wzrost liczby pracowników statutowych w Brukseli 
(z 1 180 w 1993 r. do 5 635 w 2013 r. – wzrost o 377%) znacznie przekracza wzrost liczby 
posłów (z 518 w 1993 r. do 754 w 2013 r. – wzrost o 48%).
Zmieniająca się rola PE znajduje też odzwierciedlenie we wzroście liczby posiedzeń 
międzyinstytucjonalnych. Stałe negocjacje i rozmowy trójstronne, zarówno formalne, jak i 
nieformalne, z Komisją, Radą i poszczególnymi państwami członkowskimi są obecnie 
elementami zwykłego procesu ustawodawczego. Biorąc pod uwagę rozszerzony zakres 
odpowiedzialności i zwiększone uprawnienia Parlamentu dotyczące demokratycznej kontroli 
innych instytucji UE, jeszcze większe znaczenie ma bliskość geograficzna.
W nowych warunkach struktura kalendarza PE, która pochodzi z czasów poprzedzających 
większość zmian w roli Parlamentu nie odpowiada już potrzebom nowoczesnego parlamentu 
i powinna zostać zmieniona tak, aby stać się bardziej skuteczną, elastyczną i atrakcyjną dla 
posłów.
Współprawodawcy, czyli Parlament, Rada i Rada Europejska, podjęli już działania i 
skoncentrowali swoje prace w Brukseli. Posiedzenia Rady Europejskiej, z których uprzednio 
wszystkie odbywały się w kraju sprawującym rotacyjną prezydencję, obecnie odbywają się 
wyłącznie w Brukseli. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę, że liczba szczytów 
zwiększyła się ponad dwukrotnie od 2008 r.

Odległość geograficzna pomiędzy oficjalnymi siedzibami współprawodawców wynosi 
435 km, co jest jedynym takim przypadkiem na świecie. Prowadzi to nie tylko do 
odizolowania PE od Komisji i Rady, lecz także od innych zainteresowanych podmiotów, 
organizacji pozarządowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicielstw 
państw członkowskich oraz jednej z największych i najaktywniejszych społeczności 
dziennikarskich na świecie. Wszystkie wymienione podmioty zlokalizowane są w Brukseli.

5. Finansowe, środowiskowe, organizacyjne i logistyczne skutki obecnych ustaleń
W czasach oszczędności budżetowych w wielu państwach członkowskich PE powinien 
działać w podobny sposób, ograniczając niepotrzebne wydatki. Istotne oszczędności mogą 
zostać poczynione w związku z faktem wielości siedzib PE.
Zgodnie z ostrożnymi szacunkami dodatkowe koszty wynikające z geograficznego 
rozproszenia PE wynoszą 169–204 mln EUR, co stanowi 15–20% rocznego budżetu tej 
instytucji. Ograniczenie przez Parlament swojego rozproszenia geograficznego oznaczałoby 
likwidację kosztów 3 300 delegacji każdego miesiąca. Byłaby to kwota równa 78% kosztów 
wszystkich delegacji pracowników statutowych PE.

Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia w związku z każdą sesją plenarną transportu 
ponad 5 000 posłów do PE, pracowników i urzędników oraz 8 dużych samochodów 
ciężarowych przewożących dokumenty, obecne ustalenia generują dodatkowe, niepotrzebne 
koszty środowiskowe, organizacyjne i logistyczne. W przypadku znacznej większości osób 
podróżujących pomiędzy Brukselą a Strasburgiem cały jeden dzień pracy, czyli około 5% 
łącznego czasu pracy, tracony jest na podróże.

Ze względu na mniejszą liczbę połączeń lotniczych i kolejowych niż w przypadku Brukseli, 
posłowie do PE podróżujący ze swoich okręgów wyborczych do Strasburga ponoszą 
dodatkowe koszty i tracą więcej czasu na podróże. Mniejsza liczba pokoi hotelowych w 
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Strasburgu oznacza średnio dwu-, trzykrotny wzrost cen w tygodniach, w których odbywają 
się sesje.

Jak wykazało badanie autorstwa Jeana Lamberta i Caroline Lucas z 2007 r., istotne znaczenie 
ma także wpływ na środowisko oraz zwiększona według tych badaczy o co najmniej 19 kt 
emisja dwutlenku węgla.
Budynki PE w Strasburgu są obecnie wykorzystywane przez zaledwie 42 dni w roku 
(wykorzystanie na poziomie 11%), jednak przez cały rok należy zapewnić ogrzewanie, 
obecność personelu i prace konserwacyjne. Obecne ustalenia robocze oznaczają także, że 
754 posłów do PE i 160 urzędników Komisji ma jedno biuro w Brukseli i jedno w Strasburgu. 
Około 150 urzędników z PE ma nawet trzy biura: po jednym w Luksemburgu, Brukseli 
i Strasburgu.

6. Mapa drogowa dotycząca zmian traktatu
Obecne ramy prawne regulujące kwestię siedzib instytucji UE nakładają na Parlament 
Europejski ograniczenia organizacyjne, które uniemożliwiają stworzenie nowoczesnej 
i efektywnej struktury pracy, uzyskanie istotnych oszczędności w wymagających ich czasach 
oraz pełne i właściwe wykonywanie przez Parlament swojej roli współprawodawcy. Zmiany 
w kalendarzu są niemożliwe ze względu na jego ogólną strukturę określoną w Protokole nr 6.
Jako że przy obecnych ramach prawnych PE wyczerpał swoje możliwości manewrowania w 
związku z usprawnieniem swojego wewnętrznego sposobu funkcjonowania i kalendarza, 
sprawozdawcy sugerują wszczęcie zwykłej procedury zmiany traktatu na podstawie art. 48 
TUE w celu zmiany art. 341 oraz Protokołu nr 6 tak, aby Parlament mógł samodzielnie 
decydować o swojej wewnętrznej organizacji, kalendarzu oraz siedzibie.

Od czasu wejścia w życie traktatu lizbońskiego traktat był już kilkukrotnie zmieniany w tym 
trybie, przykładowo w związku ze zmianami dotyczącymi Europejskiego Mechanizmu 
Stabilności oraz europejskiego paktu fiskalnego. Jeśli państwa członkowskie wykazują wolę 
polityczną, zmiana traktatu jest procesem szybkim i nieskomplikowanym.

W ramach tego procesu Parlament musi uwzględnić odpowiedni czas na debatę, refleksję 
i właściwą ocenę wszelkich możliwych alternatyw, po czym nastąpić musi uporządkowane 
wdrożenie decyzji. 
Wszelkie rozwiązania alternatywne do obecnych ustaleń, które Parlament może przyjąć, 
powinny uwzględniać wpływ gospodarczy, jaki instytucja ta ma na miejsca, w których 
prowadzi swoje prace, historyczną doniosłość wyboru siedziby PE, historyczne porozumienie 
pomiędzy państwami członkowskimi co do siedziby wszystkich instytucji UE (przy czym 
sprawozdawcy nie zalecają dokonywania zmian siedzib innych instytucji UE), opinie 
mieszkańców wszystkich zainteresowanych miast, jak również ogólną opinię obywateli Unii 
Europejskiej.


