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1. Uvod
Vprašanje o kraju sedežev evropskih institucij ni novo. Že ob ustanovitvi predhodnic 
današnjih institucij, leta 1952, so bili kraji, izbrani za njihove sedeže, predmet občutljivega 
političnega kompromisa.

To poročilo je posvečeno predvsem sedežu Evropskega parlamenta, saj je edina institucija, ki 
je neposredno odgovorna evropskim državljanom, njegova vloga pa se je od njegove 
ustanovitve najbolj spremenila, bolj kakor vloga drugih institucij.
Zaradi povečanja pristojnosti in odgovornosti Evropskega parlamenta, zlasti z začetkom 
veljavnosti Lizbonske pogodbe, s katero je postal sozakonodajalec, enakovreden Svetu, 
njegovo učinkovito delovanje ni več mogoče. Vprašanja notranje organizacije, kot je koledar, 
so pravno povezana z njegovim sedežem zaradi neprilagodljivih formulacij v protokolu 6. 
Odločbe Sodišča Evropske unije v zvezi s koledarjem za leto 2012 kažejo, da je Evropski 
parlament izkoristil že ves manevrski prostor v obstoječem pravnem okviru.
Poročevalca zato menita, da bi moral v zvezi s pogodbama sprožiti redni postopek s 
pregledom z namenom spremembe člena 341 in protokola 6, kar bi mu dalo pravico, da sam 
odloča o svoji interni organizaciji in koledarju, s tem pa tudi o svojem sedežu.

2. Obstoječi pravni okvir za sedeže institucij EU
V skladu s členom 341 PDEU se sedež institucij „določi v medsebojnem soglasju vlad držav 
članic“. Države članice so to storile v protokolu 6, priloženem pogodbama. Določile so, da je 
sedež Evropskega parlamenta v Strasbourgu, Bruselj in Luxembourg pa sta kraja dela te 
institucije. Sodišče Evropske unije je leta 1997 v zadevi C-345/95 presodilo, da pravica držav 
članic, da določijo sedež, tudi pomeni, da lahko določijo število plenarnih zasedanj, ki bodo 
potekala v Strasbourgu.

Pogodbi pa določata tudi, da je Evropska unija parlamentarna demokracija z Evropskim 
parlamentom kot neposrednim zastopnikom evropskih državljanov (člen 10). Evropski 
parlament je tudi povsem enakopraven sozakonodajalec Sveta (člen 14). Sprejme lahko svoj 
poslovnik (člen 232 PDEU) in določi dolžino plenarnih zasedanj. Določbi o sedežu in 
koledarju v protokolu 6 sta edini določbi v pogodbah, ki omejujeta suverenost in notranje 
delovanje Evropskega parlamenta, zaradi česar sta v nasprotju s splošno logiko pogodb.

Sodišče Evropske unije je v sodbah iz leta 1997 in 2012 v zvezi Evropskim parlamentom 
potrdilo, da kraj sedeža ne bi smel ovirati delovanja Evropskega parlamenta, in priznalo, da 
več krajev dela ni dobra rešitev in da povzroča stroške, ki so po besedah generalnega 
pravobranilca Mengozzija „v razmerah ekonomske krize še očitnejši“. Sodišče je tudi 
potrdilo, da bo trenutno situacijo mogoče izboljšati samo s spremembo pogodbe, torej s 
privolitvijo držav članic.

3. Zgodovinski razvoj Evropskega parlamenta
Evropski parlament se je iz skupščine z izključno posvetovalno vlogo razvil v pravi 
parlament, ki je z Lizbonsko pogodbo postal enakovreden sozakonodajalec Svetu.

Predhodnica EP (skupna skupščina Evropske skupnosti za premog in jeklo), ustanovljena leta 
1952, ni bila poimenovana „parlament“, saj ni imela zakonodajnih pristojnosti in ni bila 
neposredno voljena. Iz praktičnih razlogov se je sestajala v prostorih parlamentarne skupščine 
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Sveta Evrope v Strasbourgu; tako je bilo do leta 1999, ko se je Evropski parlament preselil v 
lastno stavbo, ki jo uporablja še danes.

Rimska pogodba je državam članicam uradno podelila pristojnost za določanje kraja sedežev 
institucij. Do leta 1992 so se države članice lahko dogovorile samo o „predhodnih krajih 
dela“. Za Evropski parlament so bili predlagani Luxembourg, Strasbourg in Bruselj, čeprav je 
ta že od začetka (21. junija 1958) vztrajal, da bi moral imeti sedež poleg Sveta in Komisije.

Kmalu po prvih volitvah v Evropski parlament leta 1979 je ta sklenil ukrepati glede svojega 
sedeža in je plenarna zasedanja umestil v Strasbourg (prej so potekala v Luxembourgu in 
Strasbourgu), seje odborov pa v Bruselj. 
Kljub tem prizadevanjem in pomislekom Evropskega parlamenta so se države članice na vrhu 
v Edinburgu leta 1992 dogovorile o sedežih institucij, ta dogovor pa je ostal nespremenjen do 
danes. Po pritiskih Francije je bila ta odločitev z Amsterdamsko pogodbo leta 1997 priložena 
pogodbam kot protokol 6.
Leta 1999 je 250 evropskih poslancev (takrat 40 %) podpisalo pismo, s katerim so to rešitev 
obsodili. Naslednje leto je bila s 401 glasom za in samo 77 glasovi proti sprejeta resolucija, ki 
je predlagala, da se pogodbe spremenijo in da Evropski parlament dobi pravico, da z 
absolutno večino sam odloča o svojem sedežu. Države članice na medvladni konferenci, ki je 
sledila, tega predloga niso niti obravnavale.

Od takrat je Evropski parlament v številnih poročilih in izjavah zahteval spremembe, prav 
tako kot 1,27 milijona evropskih državljanov, ki je podpisalo peticijo, vendar se države 
članice niso odzvale.
Medtem je začela veljati Lizbonska pogodba, zadnji korak v popolni preobrazbi Evropskega 
parlamenta iz posvetovalnega organa z napotenimi člani v neposredno voljeno skupščino, ki 
je enakopravna sozakonodajalka Svetu.

4. Evropski parlament bi moral imeti večjo avtonomijo pri odločanju o svojih delovnih 
postopkih, koledarju in sedežu
Delo Evropskega parlamenta se je zaradi večjih pooblastil in odgovornosti močno spremenilo, 
zlasti po letu 1992, ko sta bila določena obstoječi koledar in sedež.
Število plenarnih zasedanj se je od leta 1999 stalno zmanjševalo, delovne obremenitve v 
odborih so se povečale, število postopkov soodločanja (po novem rednih zakonodajnih 
postopkov) pa je s 165 v zakonodajnem obdobju 1993–1999 naraslo na 454 v obdobju 2004–
2009.
Parlament se je tudi povečal: z 78 napotenih članov na 754 neposredno izvoljenih poslancev. 
V skladu z obsežnejšimi zakonodajnimi dejavnostmi in odgovornostmi se je povečalo tudi 
število uslužbencev v Bruslju, zaposlenih v skladu s kadrovskimi predpisi (z 1.180 v letu 
1993 na 5.635 v letu 2013 oziroma za 377 %), in sicer veliko bolj kot število evropskih 
poslancev (s 518 v letu 1993 na 754 v letu 2013 oziroma za 48 %).

Spremenjena vloga Evropskega parlamenta se kaže tudi v povečanju števila 
medinstitucionalnih sestankov. Pogajanja in tristranski pogovori s Komisijo, Svetom in 
posameznimi državami članicami, tako uradni kot neuradni, so dandanes del rednega 
zakonodajnega postopka. Geografska bližina je zaradi večje odgovornosti in pristojnosti 
Evropskega parlamenta, kar zadeva demokratični nadzor drugih institucij EU, še toliko bolj 
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pomembna.
Glede na nove okoliščine koledar Evropskega parlamenta, ki je bil oblikovan pred 
spremembami njegove vloge, ne ustreza več potrebam sodobne skupščine in bi ga bilo treba 
popraviti, da bo bolj učinkovit, prilagodljiv in privlačen za evropske poslance.

Sozakonodajalec Evropskega parlamenta, Svet, in Evropski svet sta že ukrepala in svoje delo 
osredotočila v Bruslju. Srečanja Evropskega sveta so se včasih organizirala v državi, ki je tisti 
trenutek predsedovala Evropski uniji, zdaj pa potekajo izključno v Bruslju. To je še posebej 
pomembno, saj se je število vrhov od leta 2008 več kot podvojilo.

Geografska razdalja med uradnima sedežema sozakonodajnih organov, ki znaša 435 km, je v 
svetu brez primere. Evropski parlament zaradi nje ni oddaljen samo od Komisije in Sveta, 
temveč tudi od drugih interesnih skupin, nevladnih organizacij, organizacij civilne družbe, 
predstavništev držav članic in ene od najživahnejših novinarskih skupnosti, saj so vsi našteti v 
Bruslju.

5. Finančne, okoljske, organizacijske in logistične posledice trenutne ureditve
Evropski parlament bi moral v času proračunske varčnosti v mnogih državah članicah ravnati 
podobno in ne razsipavati sredstev. Veliko bi bilo mogoče prihraniti prav na račun več 
sedežev te institucije.

Po zelo previdnih ocenah naj bi stroški geografske razpršenosti Evropskega parlamenta 
znašali od 169 do 204 milijonov EUR oziroma od 15 do 20 % letnega proračuna te institucije. 
Če Evropski parlament ne bi imel toliko krajev dela, bi lahko vsak mesec privarčevali stroške 
približno 3.300 službenih potovanj. To bi pomenilo, da bi lahko opustili 78 % vseh službenih 
potovanj uslužbencev Evropskega parlamenta.
Ker je za vsako plenarno zasedanje potreben prevoz približno 5.000 poslancev, uslužbencev 
in uradnikov, pa tudi 8 velikih tovornjakov z dokumenti, nastanejo nepotrebni okoljski, 
organizacijski in logistični stroški. Večina tistih, ki potujejo iz Bruslja v Strasbourg, s potjo 
izgubi en delovni dan oziroma 5 % celotnega delovnega časa.
Evropski poslanci, ki potujejo iz svojih volilnih okrajev v Strasbourg, imajo zaradi slabših 
letalskih in železniških povezav v primerjavi z Brusljem dodatne stroške in za pot izgubijo 
več časa. Ker je v Strasbourgu na voljo manj hotelskih sob, njihove cene v tednu zasedanja v 
povprečju poskočijo za 2,3-krat.
Kot je pokazala študija Jean Lambert in Caroline Lucas iz leta 2007, so okoljske posledice in 
izpusti CO2 tudi precejšnji, pri čemer slednji znašajo vsaj 19 kT.
Poslopja Evropskega parlamenta v Strasbourgu se trenutno uporabljajo samo 42 dni na leto 
(stopnja izkoriščenosti 11 %), vendar jih je treba vseeno ogrevati in vzdrževati vse leto ter v ta 
namen plačevati osebje. Trenutna delovna ureditev pomeni tudi, da ima 754 evropskih 
poslancev in 160 uslužbencev Komisije po dve pisarni, eno v Bruslju in eno v Strasbourgu. 
Približno 150 uradnikov Evropskega parlamenta ima celo tri pisarne: eno v Luxembourgu, 
eno v Bruslju in eno v Strasbourgu.
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6. Načrt za spremembo pogodbe
Obstoječi pravni okvir, ki določa sedeže institucij EU, organizacijsko omejuje Evropski 
parlament, tako da ne more imeti sodobne in učinkovite delovne ureditve, ne more varčevati v 
gospodarski krizi, prav tako pa ne more v celoti in ustrezno izvajati svoje vloge 
sozakonodajalca. Koledarja ni mogoče prilagoditi, ker ga v splošnem določa protokol 6.
Ker je Evropski parlament v obstoječem pravnem okviru izkoristil že ves manevrski prostor, 
da bi izboljšal svoje notranje delovanje in koledar, poročevalca menita, da bi moral v zvezi s 
pogodbama sprožiti redni postopek s pregledom z namenom spremembe člena 341 in 
protokola 6, kar bi mu dalo pravico, da sam odloča o vprašanjih interne organizacije in 
koledarja, s tem pa tudi o svojem sedežu.

Od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe je bilo po tem postopku sprejetih že več sprememb 
pogodb, na primer v zvezi z evropskim mehanizmom za stabilnost in evropskim fiskalnim 
paktom. Če imajo države članice politično voljo, je sprememba pogodb preprosta in hitra.
V tem procesu mora Evropski parlament omogočiti dovolj časa za razpravo, razmislek in 
ustrezno oceno vseh možnosti, nato pa bo sklep ustrezno uveljavljen. 
Pri odločanju o spremembi obstoječe ureditve bi moral Evropski parlament upoštevati 
gospodarski učinek, ki ga ima na svoje kraje dela, zgodovinski pomen, ki ga ima izbira kraja 
njegovega sedeža, zgodovinski sporazum med državami članicami o kraju sedežev vseh 
institucij EU (poročevalca ne priporočata spremembe sedeža drugih institucij EU), mnenje 
prebivalcev vseh zadevnih mest in mnenje evropskih državljanov nasploh.


