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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre ústavné veci

7.5.2013

PRACOVNÝ DOKUMENT
o návrhu správy o sídlach inštitúcií Európskej únie

Výbor pre ústavné veci

Spravodajcovia: Ashley Fox a Gerald Häfner 



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

SK

1. Úvod
Otázka umiestnenia sídel inštitúcií Európskej únie nie je nová. Od vzniku predchodcov 
súčasných inštitúcií v roku 1952 je výber miesta pre sídlo výsledkom krehkého politického 
kompromisu.

Táto správa sa zameria predovšetkým na sídlo Európskeho parlamentu, keďže ide o jedinú 
inštitúciu, ktorá je priamo zodpovedná európskym občanom a v porovnaní s ostatnými 
inštitúciami sa jej úloha od založenia najviac zmenila.
Rozšírenie právomocí a povinností Európskeho parlamentu (predovšetkým po nadobudnutí 
účinnosti Lisabonskej zmluvy), vďaka ktorým sa Parlament stal rovnocenným 
spoluzákonodarcom Rady, neumožňuje ďalšie efektívne fungovanie tejto inštitúcie. Otázky 
vnútornej organizácie, napríklad rozvrhu, de iure súvisia so sídlom, a to z dôvodu nepružnej 
formulácie v protokole č. 6. Súdne rozhodnutia o rozvrhu z roku 2012 ukazujú, že Európsky 
parlament vyčerpal všetky možnosti riadenia, ktoré mu poskytuje platný právny rámec.
Spravodajcovia preto dospeli k záveru, že Európsky parlament by mal začať riadny revízny 
postup týkajúci sa zmlúv s cieľom zmeniť článok 341 a protokol č. 6 a udeliť Európskemu 
parlamentu právo samostatne rozhodovať o svojich vnútorných záležitostiach a rozvrhu, 
a teda aj o otázke sídla.

2. Platný právny rámec týkajúci sa sídel inštitúcií EÚ
Podľa článku 341 ZFEÚ sa sídlo orgánu Únie „určí po vzájomnej dohode vlád členských 
štátov“. Členské štáty stanovili sídla inštitúcií v protokole č. 6 pripojenom k zmluvám. Pokiaľ 
ide o Európsky parlament, určili, že jeho sídlom sa stane Štrasburg a pracoviskami Brusel 
a Luxemburg. V roku 1997 vyniesol Európsky súdny dvor rozsudok (C-345/95), podľa 
ktorého z práva členských štátov na určenie sídla vyplýva, že môžu pevne stanoviť počet 
plenárnych zasadnutí, ktoré sa uskutočnia v Štrasburgu.
V zmluvách sa však uvádza aj to, že Európska únia je zastupiteľská demokracia a európski 
občania sú priamo zastúpení Európskym parlamentom (článok 10). Európsky parlament plní 
rovnocennú legislatívnu funkciu ako Rada (článok 14). Európsky parlament schvaľuje svoj 
rokovací poriadok (článok 232 ZFEÚ) a určuje dĺžku plenárnych zasadnutí. Ustanovenia 
o sídle a rozvrhu uvedené v protokole č. 6 predstavujú jediné ustanovenia v zmluvách, ktoré 
obmedzujú zvrchovanosť a vnútorné fungovanie Európskeho parlamentu, a teda sú v rozpore 
s celkovou logikou zmlúv.

Európsky súdny dvor vo svojich rozhodnutiach z roku 1997 a 2012 týkajúcich sa Európskeho 
parlamentu opätovne potvrdil, že umiestnenie sídla nebráni riadnemu fungovaniu Európskeho 
parlamentu a pripustil nevýhody a náklady, ktoré prináša existencia viacerých sídel a ktoré 
podľa generálneho advokáta P. Mengozziho „majú v kontexte hospodárskej krízy ešte väčší 
význam“. Európsky súdny dvor takisto potvrdil, že akékoľvek zlepšenie súčasného stavu 
vyžaduje zmenu zmlúv, a teda aj súhlas členských štátov.

3. Historický vývoj Európskeho parlamentu
Európsky parlament sa od svojho založenia zmenil zo zhromaždenia s výlučne poradnou 
funkciou na plnohodnotný parlament, ktorý sa na základe Lisabonskej zmluvy stal 
rovnocenným spoluzákonodarcom Rady.
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Keď v roku 1952 vznikol predchodca Európskeho parlamentu (Spoločné zhromaždenie 
Európskeho spoločenstva uhlia a ocele), nenazýval sa „parlament“, nemal žiadne legislatívne 
právomoci a nebol priamo volený. Z praktických dôvodov zasadal v priestoroch 
Parlamentného zhromaždenia Rady Európy v Štrasburgu. Toto usporiadanie trvalo až do roku 
1999, keď sa Európsky parlament presťahoval do vlastných (súčasných) budov.
Rímskou zmluvou bola členským štátom formálne udelená právomoc určovať miesto sídla 
inštitúcií. Do roku 1992 sa členské štáty mohli dohodnúť len na „predbežných pracoviskách“. 
V prípade Európskeho parlamentu išlo o výber Luxemburgu, Štrasburgu a Bruselu, a to 
napriek počiatočnému odporúčaniu Parlamentu z 21. júna 1958, podľa ktorého by mal mať 
sídlo vedľa Rady a Komisie.

Krátko po prvých priamych voľbách v roku 1979 sa v Európskom parlamente prijalo 
rozhodnutie o vyriešení otázky sídla: plenárne zasadnutia sa sústredili do Štrasburgu (predtým 
sa konali čiastočne v Luxemburgu a čiastočne v Štrasburgu) a schôdze výborov do Bruselu. 
Napriek vynaloženému úsiliu a námietkam Parlamentu sa členské štáty dohodli na umiestnení 
inštitúcií a na samite v Edinburghu v roku 1992 zafixovali súčasný status quo. Toto 
rozhodnutie bolo pod tlakom Francúzska následne pripojené k zmluvám ako protokol č. 6 
Amsterdamskej zmluvy z roku 1997.
V roku 1999 podpísalo 250 poslancov Európskeho parlamentu (40 % všetkých vtedajších 
poslancov) list, ktorým odsúdili tento spôsob organizácie. Nasledujúci rok bolo 401 hlasmi 
prijaté uznesenie, pričom len 77 poslancov hlasovalo proti, ktoré navrhovalo zmeniť zmluvy 
a udeliť Európskemu parlamentu právo rozhodnúť absolútnou väčšinou o svojom sídle. 
Členské štáty na nasledujúcej medzivládnej konferencii tento návrh ignorovali.

Európsky parlament odvtedy opakovane prostredníctvom mnohých správ a vyhlásení, ako aj 
petície, ktorú podpísalo 1,27 miliónov európskych občanov, žiadal zmenu súčasného stavu, 
členské štáty však na túto žiadosť vôbec nereagovali.
Medzitým sa na základe prijatia Lisabonskej zmluvy úplne zmenil celkový charakter 
Európskeho parlamentu, ktorý sa stal z poradného orgánu vyslaných zástupcov priamo 
voleným zvrchovaným parlamentom a rovnocenným spoluzákonodarcom Rady.

4. Európskemu parlamentu by mala byť poskytnutá väčšia nezávislosť, pokiaľ ide 
o jeho vlastné pracovné postupy, rozvrh a sídlo
Vzhľadom na uvedené rozšírenie právomocí a zodpovednosti sa zásadne zmenila činnosť 
Parlamentu, a to najmä od pevného stanovenia súčasného rozvrhu a usporiadania sídel v roku 
1992.

Od roku 1999 neustále klesá počet plenárnych zasadnutí, zvyšuje sa pracovné zaťaženie vo 
výboroch, počet postupov spolurozhodovania (v súčasnosti bežný legislatívny postup) sa 
zvýšil zo 165 vo volebnom období 1993 – 1999 na 454 vo volebnom období 2004 – 2009.
Zmenila sa aj veľkosť Parlamentu: zo 78 vyslaných členov na 754 priamo volených 
súčasných poslancov. Zintenzívnenie legislatívnej činnosti a rozšírenie zodpovednosti sa 
odráža vo zvýšení počtu štatutárnych zamestnancov v Bruseli (z 1 180 v roku 1993 na 5 635 
v roku 2013, teda o 377 %), ktoré je oveľa výraznejšie ako zvýšenie počtu poslancov (z 518 
v roku 1993 na 754 v roku 2013, teda o 48 %).

Meniaca sa úloha Európskeho parlamentu sa odráža aj vo zvýšení počtu 
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medziinštitucionálnych zasadnutí. Súčasťou bežného legislatívneho procesu sa stali formálne 
aj neformálne stále rokovania a trialógy s Komisiou, Radou a jednotlivými členskými štátmi. 
Vzhľadom na zvýšenú zodpovednosť a rozšírené právomoci Európskeho parlamentu v oblasti 
demokratickej kontroly iných inštitúcií EÚ sa zvyšuje význam geografickej blízkosti.

Štruktúra rozvrhu Európskeho parlamentu, ktorá pochádza z obdobia pred uskutočnením 
väčšiny zmien týkajúcich sa úlohy EP, za nových okolností nevyhovuje potrebám moderného 
parlamentu a mala by sa podrobiť revízií v záujme zvýšenia efektívnosti, flexibility a 
príťažlivosti pre parlamentných poslancov.

Spoluzákonodarcovia Európskeho parlamentu – Rada Európskej únie a Európska rada –
zasadajú a sústreďujú svoju činnosť v Bruseli. Zasadnutia Európskej rady, ktoré sa konali 
v krajinách rotujúceho predsedníctva, sa v súčasnosti uskutočňujú výlučne v Bruseli. To má 
zásadný význam predovšetkým vzhľadom na počet samitov, ktorý sa od roku 2008 viac ako 
zdvojnásobil.
Geografická vzdialenosť 435 km medzi oficiálnymi sídlami jednotlivých zákonodarných 
orgánov nemá vo svete obdobu. Dôsledkom tejto situácie nie je len izolácia EP od Komisie 
a Rady, ale aj od ďalších zúčastnených strán, mimovládnych organizácií, organizácií 
občianskej spoločnosti, zastupiteľstiev členských štátov a jednej z najväčších a najživších 
novinárskych obcí, keďže všetky pôsobia v Bruseli.

5. Finančný, environmentálny, organizačný a logistický vplyv súčasného stavu
V čase prijímania úsporných rozpočtov v mnohých členských štátoch by mal Európsky 
parlament postupovať podobne a obmedziť plytvanie finančnými prostriedkami. Súčasný stav 
s viacerými sídlami predstavuje priestor na dosiahnutie veľkých úspor.
Triezve odhady dodatočných nákladov vyplývajúcich z geografického rozdelenia Európskeho 
parlamentu uvádzajú sumu 169 až 204 miliónov EUR, čo predstavuje 15 – 20 % ročných 
rozpočtových prostriedkov Európskeho parlamentu. Keby Parlament znížil svoje geografické 
rozdelenie, každý mesiac by sa mohli ušetriť náklady na 3 300 služobných ciest. To by 
predstavovalo 78 % všetkých obmedzených služobných ciest štatutárnych zamestnancov 
Európskeho parlamentu.
Vzhľadom na potrebu dopravy približne 5 000 poslancov EP, zamestnancov a úradníkov, ako 
aj 8 veľkých nákladných vozidiel s dokumentmi pri každom plenárnom zasadnutí, je súčasný 
stav príčinou ďalších zbytočných environmentálnych, organizačných a logistických nákladov. 
Veľká väčšina osôb cestujúcich z Bruselu do Štrasburgu strávi cestovaním celý pracovný deň, 
resp. 5 % celkového pracovného času.

V prípade európskych poslancov, ktorí cestujú zo svojich volebných obvodov do Štrasburgu, 
znamená nižší počet letov a vlakových spojení v porovnaní s Bruselom dodatočné náklady 
a čas strávený cestovaním. Nižší počet hotelových izieb v Štrasburgu vedie k priemerne 2,3-
násobnému zvýšeniu cien v týždňoch, kedy sa koná plenárne zasadnutie.

Dôležitý je aj vplyv na životné prostredie a zvýšenie emisií CO2, ako ukazuje štúdia Jeana 
Lamberta a Caroline Lucasovej z roku 2007, v ktorej sa objem dodatočných emisií CO2 
odhaduje minimálne na 19 kt.
Budovy Európskeho parlamentu v Štrasburgu sa v súčasnosti využívajú len 42 dní v roku 
(11 % využitie), po celý rok sa však musia vykurovať, udržiavať a zamestnávať 
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zamestnancov. Súčasná organizácia práce takisto znamená, že 754 poslancov Európskeho 
parlamentu a 160 úradníkov Komisie má jednu kanceláriu v Bruseli a druhú v Štrasburgu. 
Približne 150 poslancov EP má dokonca tri kancelárie: jednu v Luxemburgu, jednu v Bruseli 
a jednu v Štrasburgu.

6. Plán na zmenu zmlúv
Platný právny rámec upravujúci sídla inštitúcií EÚ kladie Európskemu parlamentu 
organizačné prekážky, ktoré neumožňujú modernú a efektívnu pracovnú štruktúru, dôležité 
úspory v čase krízy ani úplné a riadne vykonávanie úlohy Parlamentu ako spoluzákonodarcu. 
Nie je možné prispôsobiť rozvrh, keďže jeho všeobecná štruktúra je stanovená protokolom 
č. 6.
Keďže Európsky parlament vyčerpal všetky možnosti na úpravu svojho vnútorného 
fungovania a rozvrhu, ktoré mu poskytuje platný právny rámec, spravodajcovia navrhujú, aby 
sa v zmysle článku 48 ZEÚ začal riadny postup zmeny zmlúv s cieľom zmeniť článok 341 
a protokol č. 6 a udeliť Európskemu parlamentu právo samostatne rozhodovať o svojich 
vnútorných záležitostiach a rozvrhu, a teda aj o otázke sídla.
 Od nadobudnutia účinnosti Lisabonskej zmluvy sa uvedený postup uplatnil pri dosiahnutí 
niekoľkých zmien zmlúv, napríklad na účely zmeny Európskeho mechanizmu pre stabilitu 
a európskej fiškálnej dohody. To znamená, že keď existuje politická vôľa členských štátov, 
zmena zmlúv je rýchla a nekomplikovaná.
V rámci tohto procesu musí Európsky parlament poskytnúť dostatok času na diskusiu, 
zváženie a dôkladné posúdenie všetkých možných alternatív, po ktorých bude nasledovať 
organizované vykonanie rozhodnutia. 

V každom alternatívnom riešení súčasného stavu, o ktorom by Parlament mohol rozhodnúť, 
by sa mal zohľadniť hospodársky vplyv Parlamentu na jednotlivé pracoviská, historický 
význam výberu miesta pre sídlo EP, historickú dohodu členských štátov o mieste sídel 
všetkých inštitúcií EÚ (spravodajcovia však neodporúčajú zmenu sídla žiadnej inej inštitúcie 
EÚ), stanoviská obyvateľov všetkých dotknutých miest, ako aj stanovisko všetkých ostatných 
európskych občanov.


