
DT\935499PT.doc PE510.684v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Constitucionais

7.5.2013

DOCUMENTO DE TRABALHO
sobre uma proposta para um relatório referente à localização das sedes das 
Instituições da União Europeia

Comissão dos Assuntos Constitucionais

Relatores: Ashley Fox, Gerald Häfner,



PE510.684v01-00 2/5 DT\935499PT.doc

PT

1. Introdução
O tema da localização das sedes das instituições europeias não é novo. Desde a criação das 
antecessoras das instituições atuais, em 1952, que os locais escolhidos para as sedes foram 
objeto de um compromisso político delicado.

O presente relatório, no entanto, centra-se principalmente na sede do Parlamento Europeu, 
uma vez que esta é a única instituição diretamente responsável perante os cidadãos europeus e 
que o seu papel, desde a sua criação, sofreu as mudanças mais significativas de todas as 
instituições. 

Face ao aumento de competências e responsabilidades, principalmente com a entrada em 
vigor do Tratado de Lisboa, que colocou o PE em total pé de igualdade com o Conselho dado 
o seu papel de colegislador, o funcionamento eficaz do PE deixou de ser possível. Questões 
de organização interna, como o calendário, estão de jure ligadas à sede pela formulação 
inflexível do Protocolo n.º 6. Por outro lado, as decisões judiciais sobre calendário em 2012 
mostram que o PE esgotou a sua capacidade de manobra no atual quadro jurídico.

Os relatores chegaram, por isso, à conclusão de que o Parlamento deve iniciar um processo de 
revisão ordinário dos tratados, tendo em vista alterar o artigo 341.º e o Protocolo n.º 6, 
concedendo ao Parlamento o direito de decidir sobre questões relativas à sua organização 
interna e ao calendário, e, por conseguinte, sobre a sua sede.

2. Quadro jurídico atual relativo às sedes das Instituições da UE
De acordo com o artigo 341.º do TFUE, a sede das instituições da União “é fixada, de comum 
acordo, pelos Governos dos Estados-Membros”, e foi assim que os Estados-Membros 
procederam no Protocolo n.º 6 anexo aos tratados. Para a sede do PE, Estrasburgo foi o local 
determinado e, para os locais de trabalho, Bruxelas e o Luxemburgo.  Em 1997, o TJCE 
decidiu (processo C-345/95) que o direito que incumbe aos Estados-Membros de determinar a 
sede implica que estes também possam fixar o número de sessões plenárias a realizar em 
Estrasburgo.
Todavia, os tratados também afirmam que a UE é uma democracia parlamentar e que os 
cidadãos estão diretamente representados no Parlamento Europeu (artigo 10.º). O Parlamento 
Europeu exerce, juntamente com o Conselho, a função legislativa (artigo 14.º). O Parlamento 
Europeu estabelece o seu Regimento (Artigo 232.º do TFUE) e determina a extensão das 
sessões plenárias. As disposições sobre a sede e o calendário constantes do Protocolo n.º 6 são 
as únicas disposições dos tratados que limitam a soberania e o funcionamento interno do PE, 
contrariando, assim, a lógica geral dos tratados.

Nas decisões de 1997 e de 2012 do Tribunal de Justiça relativas ao PE, o tribunal reafirmou 
que a localização da sede não deve entravar o bom funcionamento dessa instituição e admitiu 
os inconvenientes e os custos gerados pela multiplicidade dos locais de trabalho, custos ainda 
mais pesados num contexto de crise económica, segundo o advogado-geral Mengozzi. O 
tribunal também confirmou que qualquer melhoria da situação atual carece de uma alteração 
do Tratado e, portanto, da aprovação dos Estados-Membros.

3. Evolução histórica do PE
Desde a sua criação, o Parlamento Europeu evoluiu de uma assembleia com função 
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meramente consultiva para um parlamento de pleno direito que, desde o Tratado de Lisboa, é 
colegislador juntamente com o Conselho.

Quando a antecessora do PE (a Assembleia Comum da Comunidade Europeia do Carvão e do 
Aço) foi criada, em 1952, não se chamava "Parlamento", não tinha qualquer competência 
legislativa, nem resultou de eleições diretas. Por razões de ordem prática, esta Assembleia 
reunia nas instalações existentes da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, em 
Estrasburgo, o que continuou a fazer até 1999, quando o PE se mudou para os seus próprios (e 
atuais) edifícios.

O Tratado de Roma concedeu formalmente aos Estados-Membros a competência para 
determinar a localização da sede das instituições. Até 1992, os Estados-Membros só podiam 
chegar a acordo sobre "locais de trabalho preliminares". Para o Parlamento Europeu, surgiram 
as escolhas do Luxemburgo, de Estrasburgo e de Bruxelas, apesar da recomendação do 
Parlamento, logo desde o início (21 de junho 1958), de que esta instituição deveria ficar ao 
lado do Conselho e da Comissão.

Pouco depois da sua primeira eleição direta em 1979, o Parlamento decidiu deliberar sobre a 
questão da sede e concentrou as suas sessões plenárias em Estrasburgo (anteriormente 
divididas entre o Luxemburgo e Estrasburgo) e as sessões das comissões em Bruxelas. 
Apesar destes esforços e das objeções do Parlamento, os Estados-Membros concordaram com 
os locais das instituições e definiram o atual status quo na Cimeira de Edimburgo, de 1992. 
Por pressão da França, a decisão foi, então, anexada aos tratados – Protocolo n.º 6 – com o 
Tratado de Amesterdão, em 1997.
Em 1999, 250 deputados (40% à época) assinaram uma carta condenando este acordo. No ano 
seguinte, foi aprovada uma a resolução por 401 votos a favor e apenas 77 contra, que sugeria 
a alteração dos Tratados e conceder ao PE o direito de decidir sobre a sua sede por maioria 
absoluta. Esta sugestão foi ignorada pelos Estados-Membros na Conferência 
Intergovernamental que se seguiu.

Desde então, o PE, através de inúmeros relatórios e declarações, bem como dos 1,27 milhões 
de cidadãos europeus signatários de uma petição, exigiu reiteradamente que se mudasse a 
situação atual, sem que tenha havido qualquer reação dos Estados-Membros.
Entretanto, a entrada em vigor do Tratado de Lisboa foi o mais recente passo na 
transformação completa da natureza do PE, que passou de órgão consultivo composto por 
membros destacados, para um Parlamento soberano diretamente eleito, colegislador em pé de 
igualdade com o Conselho.

4. Conceder ao PE uma maior autonomia relativamente aos seus procedimentos de 
trabalho, calendário e sede
Face a este aumento de poderes e responsabilidades, o funcionamento do Parlamento mudou 
significativamente, tendo em conta, em particular, que as atuais disposições em matéria de 
calendário e sede foram definidas em 1992.
O número de sessões plenárias tem vindo a diminuir gradualmente desde 1999, o volume de 
trabalho nas comissões registou um aumento e o número de processos de codecisão 
(atualmente processo legislativo ordinário) aumentou de 165, durante a legislatura 1993-1999, 
para 454 entre 2004 e 2009.
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A dimensão do Parlamento também se alterou, tendo passado de 78 membros destacados para 
754 deputados eleitos diretamente. Refletindo o incremento da atividade legislativa e da 
responsabilidade, o aumento, em Bruxelas, do pessoal estatutário (de 1 180 em 1993 para 5 
635 em 2013, ou seja, +377%) excede em muito o aumento dos deputados (de 518 em 1993 
para 754 em 2013, ou seja +48%) .
A mudança registada no papel do PE também se traduz no aumento de reuniões 
interinstitucionais. Negociações e trílogos constantes, formais e informais, com a Comissão, o 
Conselho e os Estados-Membros, fazem agora parte do processo legislativo ordinário. A 
proximidade geográfica é agora mais premente, dado o aumento das responsabilidades e dos 
poderes do Parlamento em termos de controlo democrático de outras instituições da UE.

Nestas novas condições, a estrutura do calendário do PE que antecede a maioria das mudanças 
no papel do Parlamento já não corresponde às necessidades de um parlamento moderno e 
deve ser revista para ser mais eficaz, flexível e mais atraente para os deputados.
O colegislador do Parlamento, o Conselho e o Conselho Europeu, já deliberou e concentrou o 
seu trabalho em Bruxelas. As reuniões do Conselho Europeu, que anteriormente tinham lugar 
no país da Presidência rotativa, são agora realizadas exclusivamente em Bruxelas. Isto é 
particularmente significativo, dado que o número de cimeiras mais do que duplicou desde 
2008.

A distância geográfica de 435 km entre as sedes oficiais dos órgãos colegislativos é única no 
mundo. Ora, tal não só isola o PE da Comissão e do Conselho, mas também de outras partes 
interessadas, como ONG, organizações da sociedade civil, representações dos 
Estados-Membros, mas também de uma das maiores e mais vibrantes comunidades 
jornalísticas do mundo, todas concentradas em Bruxelas.

5. Impacto financeiro, ambiental, organizacional e logístico do atual sistema
Em tempos de austeridade orçamental em muitos Estados-Membros, o Parlamento Europeu 
deve agir em conformidade e suprimir gastos desnecessários. O atual sistema relativo à 
pluralidade de sedes do PE constitui um domínio em que são possíveis importantes 
economias. 
Os custos adicionais decorrentes da dispersão geográfica do PE foram calculados, numa 
estimativa prudente, entre 169 e 204 milhões de euros, isto é, entre 15 a 20% do orçamento 
anual do PE. Se o Parlamento limitasse a sua dispersão geográfica, seria possível poupar 
mensalmente os custos inerentes a cerca de 3 300 deslocações em serviço. Tal equivaleria a 
um corte 78% em todas as deslocações em serviço dos funcionários do PE.

Dada a necessidade de transporte de cerca de 5 mil deputados, funcionários e agentes, bem 
como de oito grandes camiões com documentos para cada sessão plenária, o sistema atual 
também incorre em custos ambientais, organizacionais e logísticos adicionais desnecessários. 
Para a grande maioria que viaja de Bruxelas para Estrasburgo, perde-se em viagem um dia 
inteiro de trabalho, ou seja, cerca de 5% do tempo total de trabalho.
Para os deputados que se deslocam dos seus círculos eleitorais para Estrasburgo, o menor 
número de ligações aéreas e ferroviárias, em comparação com Bruxelas, implica custos 
adicionais e mais tempo gastos em trânsito. O menor número de quartos de hotel em 
Estrasburgo significa uma multiplicação dos preços por uma média de 2,3 durante a semana 
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de sessão.
O impacto ambiental e as emissões adicionais de CO2 são também consideráveis, como 
mostra o estudo realizado em 2007 por Jean Lambert e Caroline Lucas, que estima que as 
emissões adicionais de CO2 atingem, no mínimo, 19kT.

Os edifícios do PE em Estrasburgo são usados atualmente apenas 42 dias por ano (11% de 
utilização), embora tal implique aquecimento, pessoal e manutenção o ano inteiro. O atual 
sistema de trabalho implica que todos os 754 deputados e os 160 funcionários da Comissão 
tenham um escritório em Bruxelas e um em Estrasburgo. Cerca de 150 funcionários do PE até 
têm três escritórios: um no Luxemburgo, um em Bruxelas e um em Estrasburgo.

6. Roteiro para a mudança do tratado
O atual quadro jurídico que rege as sedes das instituições da UE impõe restrições 
organizacionais ao Parlamento Europeu, que não permitem uma estrutura de trabalho 
moderna e eficiente, poupanças importantes em tempos de austeridade, nem tão pouco o 
exercício pleno e adequado do papel de colegislador do Parlamento. O calendário não pode 
ser adaptado porque a sua estrutura geral é imposta pelo Protocolo n.º 6.
Visto que o PE esgotou a sua capacidade de manobra para melhorar o seu funcionamento 
interno e o seu calendário no quadro jurídico em vigor, os relatores sugerem que seja iniciado 
um processo ordinário de alteração do tratado nos termos do artigo 48. º do TUE, tendo em 
vista alterar o artigo 341.º e o Protocolo n.º 6, para dar ao Parlamento o direito de decidir 
sobre a sua organização interna, o seu calendário, e, por conseguinte, sobre a sua sede.

Desde a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, já foram feitas várias alterações ao Tratado 
recorrendo a este mesmo procedimento, por exemplo, as alterações relativas ao Mecanismo 
Europeu de Estabilidade e ao Pacto Orçamental Europeu. Significa isto que se os 
Estados-Membros tiverem vontade política, modificar o tratado é um procedimento simples e 
rápido.
Durante este processo, o Parlamento deve prever tempo suficiente para o debate, a reflexão e 
a avaliação adequada de todas as alternativas possíveis, a que se deverá seguir uma execução 
metódica da decisão. 

Qualquer solução alternativa ao sistema atual que o Parlamento possa decidir deve ter em 
conta o impacto económico do Parlamento nos seus diferentes locais de trabalho, a 
importância histórica da escolha da localização da sede do PE, o acordo histórico entre os 
Estados-Membros sobre a localização de todas as instituições da UE (embora os relatores não 
recomendem quaisquer alterações às sedes das demais instituições da UE), as opiniões das 
populações locais de todas as cidades envolvidas, bem como a opinião dos cidadãos europeus 
em geral.


