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1. Introducere
Problema stabilirii sediilor instituțiilor europene nu este una nouă. De la înființarea
instituțiilor precursoare celor de azi, în 1952, locurile alese pentru sediile acestora au făcut 
obiectului unui compromis politic delicat.

Totuși, acest raport se va concentra în principal pe sediul Parlamentului European, deoarece 
este singura instituție subordonată în mod direct cetățenilor europeni, iar rolul său a fost supus 
modificărilor celor mai semnificative dintre toate instituțiile de la înființarea sa.
Dată fiind sporirea competențelor și a responsabilităților, în special prin intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona, Parlamentul European devenind astfel colegislator cu drepturi egale 
depline al Consiliului, funcționarea efectivă a Parlamentului European nu mai este posibilă.  
Problemele de organizare internă precum calendarul sunt legate în drept de sediu datorită 
formulării inflexibile din Protocolul 6. Deciziile Curții privind calendarul pentru anul 2012 
demonstrează, însă, faptul că PE și-a epuizat manevrabilitatea în cadrul juridic actual.
Prin urmare, raportorii au ajuns la concluzia că Parlamentul ar trebui să inițieze o procedură 
de revizuire ordinară pentru tratate în scopul modificării articolului 341 și a Protocolului 6, 
acordându-i Parlamentului dreptul de a decide el însuși cu privire la problemele legate de 
organizarea internă și de calendar și, prin urmare, cu privire la problema sediului său.

2. Cadrul juridic actual al sediilor instituțiilor UE
Conform articolului 341 din TFUE, sediile instituțiilor „se stabilesc de comun acord de către 
guvernele statelor membre”. Statele membre au procedat în acest fel în Protocolul 6 anexat la 
tratate. Pentru PE, ele au stabilit ca sediul să fie la Strasbourg, iar punctele de lucru la 
Bruxelles și Luxemburg. În 1997 CJE a hotărât (C-345/95) că dreptul statelor membre de a 
stabili sediul implică faptul că acestea pot stabili, de asemenea, numărul de sesiuni plenare 
care urmează să fie organizate la Strasbourg.
Cu toate acestea, tratatele specifică și faptul că UE reprezintă o instituție democratică 
parlamentară, PE fiind o instituție de reprezentare directă a cetățenilor europeni (articolul 10). 
PE este colegislator cu drepturi egale depline al Consiliului (articolul 14). Parlamentul poate 
adopta propriile reguli de procedură (articolul 232 din TFUE) și stabili durata sesiunilor 
plenare. Dispozițiile privind sediul și calendarul din Protocolul 6 sunt singurele dispoziții din 
tratate care restricționează suveranitatea și activitățile interne ale PE, contrazicând astfel 
logica generală a tratatelor.

În deciziile din 1997 și 2012 ale CJE privind PE, curtea a reafirmat că locul sediilor nu trebuie 
să împiedice buna funcționare a PE și a recunoscut dezavantajele și costurile generate de 
pluritatea sediilor, „costuri care s-au dovedit și mai oneroase într-un context de criză 
economică”, conform avocatului general Mengozzi. Curtea a confirmat, de asemenea, că orice 
îmbunătățire a situației curente necesită o modificare a tratatului și, prin urmare, acordul 
statelor membre.

3. Dezvoltarea istorică a PE
De la înființarea sa, Parlamentul European s-a dezvoltat de la o adunare cu funcție pur 
consultativă la un parlament complet dezvoltat care, de la intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona, este colegislatorul cu drepturi egale depline al Consiliului.
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Atunci când instituția precursoare a PE (Adunarea Comună a Comunității Europene a 
Cărbunelui și Oțelului) a fost fondată în 1952, aceasta nu avea denumirea de „Parlament”, nu 
avea competență legislativă și nu era aleasă în mod direct. Din motive practice, aceasta s-a 
reunit în spațiile existente ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din Strasbourg; un 
aranjament care a continuat până în 1999, atunci când PE s-a mutat în propriile sale clădiri 
(actuale).

Tratatul de la Roma a acordat în mod formal statelor membre competența de a stabili sediul 
instituțiilor. Până în 1992, statele membre puteau să aprobe numai „punctele de lucru 
preliminare”. Pentru Parlamentul European s-au afirmat opțiunile pentru Luxemburg, 
Strasbourg și Bruxelles, în ciuda recomandării Parlamentului încă de la început 
(21 iunie 1958) conform căreia sediul ar trebui să fie amplasat în apropierea Consiliului și 
Comisiei.

La scurt timp după alegerea sa în mod direct în 1979, Parlamentul a decis să acționeze cu 
privire la problema sediului și și-a concentrat sesiunile plenare la Strasbourg (anterior 
împărțite între Luxemburg și Strasbourg) și sesiunile comisiilor la Bruxelles. 
În ciuda acestor eforturi și a obiecțiilor Parlamentului, statele membre au convenit cu privire 
la sediile instituțiilor și au stabilit statu-quo-ul actual în timpul Summitului de la Edinburgh 
din 1992. La presiunea din partea Franței, decizia a fost ulterior anexată la tratate ca 
Protocolul 6, împreună cu Tratatul de la Amsterdam în 1997.
În 1999, 250 de deputați ai Parlamentului European (40 % la acel moment) au semnat o 
scrisoare care condamna aranjamentul. În următorul an, a fost adoptată o rezoluție cu 401 
voturi pentru și numai 77 împotrivă, care a sugerat modificarea tratatelor și acordarea 
dreptului PE de a decide cu privire la sediul său cu majoritate absolută. Această sugestie a fost 
ignorată de statele membre în timpul conferinței interguvernamentale care a urmat.

De atunci, PE, prin numeroase rapoarte și declarații, precum și 1,27 milioane de cetățeni 
europeni care au semnat o petiție, au solicitat în mod repetat modificarea situației actuale, fără 
nicio reacție din partea statelor membre.
Între timp, intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona a reprezentat ultimul pas în 
transformarea completă a naturii PE care a trecut de la un organism consultativ cu membri 
detașați, la un parlament suveran ales în mod direct care este colegislator cu drepturi egale 
depline al Consiliului.

4. PE ar trebui să i se acorde o mai mare autonomie asupra propriilor proceduri de 
lucru, a calendarului și a sediului
Dată fiind această sporire a puterii și a responsabilității, activitatea Parlamentului s-a 
modificat semnificativ, în special după ce calendarul actual și dispozițiile privind sediul au 
fost stabilite în 1992.
Numărul sesiunilor plenare a scăzut drastic din 1999, volumul de lucru al comitetelor a 
crescut, numărul procedurilor de codecizie (în prezent procedurile legislative ordinare) a 
crescut de la 165 în perioada 1993-1999 la 454 în perioada 2004-2009.

Parlamentul s-a modificat, de asemenea, din punct de vedere al dimensiunii: de la 78 de 
membri detașați, la 754 de membri aleși în mod direct în prezent. Reflectând sporirea 
activității legislative și a responsabilității, creșterea personalului statutar din Bruxelles (de la 
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1 180 în 1993 până la 5 635 în 2013, sau +337 %) depășește de departe creșterea numărului 
de deputați (de la 518 în 1993, până la 754 în 2013 sau +48 %).

Rolul în schimbare al PE este, de asemenea, reflectat în creșterea numărului sesiunilor 
interinstituționale. Negocierile și trilogurile constante, atât formale cât și informale, cu 
Comisia, Consiliul și statele membre individuale fac parte în prezent din procesul legislativ 
ordinar. Proximitatea geografică este chiar mai crucială, date fiind responsabilitățile și puterile 
sporite ale Parlamentului din punct de vedere al controlului democratic al altor instituții UE.
În aceste noi condiții, structura calendarului PE, care precedă majoritatea modificărilor aduse 
rolului Parlamentului, nu mai corespunde nevoilor unui parlament modern și ar trebui
revizuită pentru a fi mai eficientă, flexibilă și mai atractivă pentru deputații europeni.

Colegislatorul Parlamentului, Consiliul și Consiliul European, a acționat deja și și-a 
concentrat activitatea în Bruxelles. Întrunirile Consiliului European, care anterior s-au ținut în 
țara președinției prin rotație se țin în mod exclusiv în Bruxelles. Acest lucru este în special 
semnificativ, având în vedere faptul că numărul summiturilor a depășit valoarea dublă 
începând cu 2008.
Distanța geografică dintre sediile oficiale ale organismelor colegislatoare de 435 km este 
unică în lume.  Dar aceasta nu numai că izolează Parlamentul European de Comisie și 
Consiliu, ci, de asemenea, de alte părți interesate, ONG-uri, organizații ale societății civile, 
reprezentanții statelor membre și una dintre cele mai mari și mai vivace comunități 
jurnalistice, toate aflându-se în Bruxelles. 

5. Impactul financiar, organizațional și logistic al dispozițiilor actuale
În vremuri de austeritate bugetară în multe state membre, PE ar trebui să acționeze în mod 
corespunzător și să elimine cheltuielile ineficiente. Regimul actual al PE privind amplasarea 
mai multor sedii în același loc constituie un domeniu în care sunt posibile economii 
importante.

Costurile suplimentare care rezultă din dispersia geografică a PE au fost estimate în mare între 
169 și 204 milioane de euro sau între 15 și 20 % din bugetul anual al PE. Dacă Parlamentul și-
ar reduce dispersia geografică, costurile a aproximativ 3 300 de misiuni ar putea fi 
economisite în fiecare lună. Acestea ar fi echivalente cu 78 % din numărul total al misiunilor 
personalului statutar al PE care s-ar reduce.
Având în vedere transportul necesar pentru aproximativ 5 000 de deputați, personal și oficiali, 
precum și opt camioane mari cu documente pentru fiecare sesiune plenară, aranjamentul 
actual implică, de asemenea, costuri de mediu, organizaționale și logistice suplimentare 
inutile.  Pentru marea majoritate care călătorește de la Bruxelles la Strasbourg, o întreagă zi de 
lucru sau aproximativ 5 % din timpul total de lucru se pierde călătorind.

Pentru deputații europeni care călătoresc de la grupurile lor de interese la Strasbourg, numărul 
scăzut de zboruri și legături de trenuri în comparație cu Bruxelles constituie costuri 
suplimentare și timp petrecut în tranzit. Numărul redus de camere de hotel din Strasbourg are 
ca urmare faptul că prețurile se înmulțesc în medie cu 2,3 în timpul săptămânilor de sesiune.

Impactul asupra mediului și emisiile de CO2 suplimentare sunt, de asemenea, considerabile, 
astfel cum s-a demonstrat în studiul din 2007 al lui Jean Lambert și Caroline Lucas, care 
estima emisiile suplimentare de CO2 la o valoare de cel puțin 19kT.



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

RO

Clădirile din Strasbourg ale PE sunt în prezent folosite numai 42 de zile pe an (11 % din 
utilizare), acestea necesitând să fie încălzite, dotate cu personal și întreținute pe tot parcursul 
anului. Actualul regim de lucru are ca urmare, de asemenea, faptul că toți cei 754 de deputați 
și 160 de oficiali ai Comisiei au un birou în Bruxelles și unul în Strasbourg. Aproximativ 150 
de oficiali ai PE au chiar trei birouri: unul în Luxemburg, unul în Bruxelles și unul în 
Strasbourg.

6. O foaie de parcurs către modificarea tratatului
Cadrul juridic actual care guvernează sediile instituțiilor UE impune constrângerile 
organizaționale asupra Parlamentului European, care nu permit o structură de lucru modernă 
și eficientă, economii semnificative în vremuri de austeritate și nu permit exercitarea completă 
și adecvată a rolului Parlamentului de colegislator. Calendarul nu poate fi adaptat deoarece 
structura sa generală este impusă de Protocolul 6.

Deoarece PE și-a epuizat manevrabilitatea de îmbunătățire a activităților sale interne și a 
calendarului în cadrul juridic actual, raportorii sugerează inițierea unei proceduri ordinare de 
modificare a tratatului în temeiul articolului 48 din TUE pentru modificarea articolului 341 și 
a Protocolului 6, pentru a acorda Parlamentului dreptul de a decide el însuși propria 
organizare internă, calendarul și, astfel, problema sediului său.
De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, mai multe modificări ale tratatului au 
fost făcute deja folosind aceeași procedură, de exemplu modificările privind Mecanismul 
european de stabilizare financiară și pactul fiscal european. Aceasta înseamnă că, dacă statele 
membre au voință politică, modificarea tratatului este o procedură necomplicată și rapidă.
În timpul acestui proces, Parlamentul trebuie să acorde suficient timp de dezbatere, reflexie și 
evaluare corespunzătoare a tuturor alternativelor posibile, urmate de punerea în aplicare în 
mod sistematic a deciziei. 

Orice soluție alternativă la aranjamentul actual pe care Parlamentul ar putea să o adopte ar 
trebui să ia în considerare impactul economic pe care Parlamentul îl are asupra diferitelor 
puncte de lucru, semnificația istorică pe care alegerea sediului PE o are, acordul istoric între 
statele membre cu privire la sediul tuturor instituțiilor UE (cu toate acestea, raportorii nu 
recomandă să se aducă vreo modificare sediilor celorlalte instituții UE), opiniile populațiilor 
locale din toate orașele vizate, precum și opinia cetățenilor europeni în general.


