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1. Inledning

Frågan om var EU-institutionernas säten ska vara placerade är inte ny. Sedan föregångarna till 
dagens institutioner inrättades 1952 har valet av lokaliseringen av säten varit föremål för 
känsliga politiska kompromisser.

Detta betänkande kommer dock i första hand att fokusera på Europaparlamentets säte, 
eftersom parlamentet är den enda institution som är direkt ansvarig inför unionsmedborgarna, 
och dess roll har förändrats mer än de andra institutionernas sedan den dag det inrättades.

Parlamentet har fått ökade befogenheter och allt större ansvar, särskilt genom 
Lissabonfördragets ikraftträdande, vilket gör parlamentet till rådets fullt jämbördiga 
medlagstiftare. Av detta följer att det nu är svårt för parlamentet att fungera effektivt. Frågor 
som hör till den interna organisationen, såsom sammanträdeskalendern, är de jure kopplade 
till institutionens säte genom de oflexibla formuleringarna i protokoll nr 6. Och domstolens 
beslut om sammanträdeskalendern 2012 visar att parlamentet har uttömt sina 
manövreringsmöjligheter inom nuvarande rättsliga ramar.

Föredragandena har därför kommit fram till att parlamentet bör inleda ett ordinarie 
fördragsändringsförfarande i syfte att ändra artikel 341 och protokoll nr 6, så att parlamentet 
får självbestämmanderätt i frågor som rör dess interna organisation och 
sammanträdeskalender, och därmed ensamt kan bestämma var dess säte ska vara lokaliserat.

2. Nuvarande rättsliga ramar för lokalisering av EU-institutionernas säten

Enligt artikel 341 i EUF-fördraget ska sätena för unionens institutioner ”fastställas av 
medlemsstaternas regeringar i samförstånd”. Detta har medlemsstaterna gjort i protokoll nr 6 
som fogats till fördragen. För Europaparlamentet bestämde de att sätet skulle vara i 
Strasbourg och att Bryssel och Luxemburg skulle vara arbetsorter. EG-domstolen slog 1997 
fast (i mål C-345/95) att medlemsstaternas rätt att bestämma sätenas lokalisering innebär att 
de även kan fastställa antalet plenarsammanträden som ska hållas i Strasbourg.

I fördragen sägs emellertid även att EU är en representativ demokrati och att medborgarna ska 
företrädas direkt på unionsnivå i Europaparlamentet (artikel 10). Parlamentet är rådets fullt 
jämbördiga medlagstiftare (artikel 14). Parlamentet får anta sin egen arbetsordning 
(artikel 232 i EUF-fördraget) och bestämma plenarsammanträdesperiodernas längd. 
Bestämmelserna om säte och sammanträdeskalender i protokoll nr 6 är de enda bestämmelser 
i fördragen som begränsar parlamentets suveränitet och interna arbete, och därigenom 
motsäger den allmänna logiken i fördragen.

I sina beslut 1997 och 2012 om Europaparlamentet, bekräftade domstolen på nytt att 
lokaliseringen av institutionens säten inte får ligga till hinder för en välfungerande verksamhet 
i parlamentet. Domstolen erkände de nackdelar och kostnader som det innebär att ha flera 
arbetsorter, och generaladvokat Mengozzi slog fast att kostnaderna blir särskilt betungande i 
en tid av ekonomisk kris. Domstolen bekräftade också att varje förbättring av den rådande 
situationen kräver en fördragsändring och därmed medlemsstaternas godkännande.
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3. Europaparlamentets historiska utveckling

Sedan Europaparlamentet inrättades har det utvecklats från en församling med endast 
rådgivande funktion till ett fullfjädrat parlament som genom Lissabonfördraget är rådets 
jämbördiga medlagstiftare.

När Europaparlamentets föregångare (Europeiska kol- och stålunionens gemensamma 
församling) bildades 1952, kallades församlingen inte för parlament, hade inte några 
lagstiftningsbefogenheter och tillsattes inte genom direkta val. Av praktiska skäl samlades den 
i Europarådets lokaler i Strasbourg, ett arrangemang som fortsatte ända till 1999 då 
Europaparlamentet flyttade in i sina egna (nuvarande) byggnader.

I Romfördraget gavs medlemsstaterna formell behörighet att bestämma var institutioners säte 
ska lokaliseras. Fram till 1992 kunde medlemsstaterna endast enas om preliminära arbetsorter. 
För Europaparlamentet valdes Luxemburg, Strasbourg och Bryssel, trots att parlamentet redan 
från början önskade bli placerat bredvid rådet och kommissionen.

Kort efter det första direkta valet till Europaparlamentet 1979 beslutade parlamentet att agera i 
frågan om var sätet skulle vara, och koncentrerade sina plenarsammanträden till Strasbourg 
(vilka tidigare hade delats mellan Luxemburg och Strasbourg) medan utskottssammanträdena 
hölls i Bryssel. 

Trots dessa ansträngningar och parlamentets invändningar enades medlemsstaterna om 
institutionernas lokalisering och rådande status quo fastställdes under toppmötet i 
Edinburgh 1992. Genom Frankrikes påtryckningar fogades sedan beslutet till fördragen som 
protokoll nr 6 till Amsterdamfördraget 1997.

1999 undertecknade 250 ledamöter (då 40 %) en skrivelse där de protesterade mot detta 
arrangemang. Följande år antogs en resolution med 401 röster för och endast 77 emot, där det 
föreslogs att fördragen skulle ändras och Europaparlamentet skulle få rätt att fatta beslut om
sitt säte med absolut majoritet. Detta förslag ignorerades av medlemsstaterna under den 
regeringskonferens som följde.

Sedan dess har Europaparlamentet genom flera betänkanden och förklaringar upprepade 
gånger krävt att rådande situation ska ändras, och 1,27 miljoner unionsmedborgare har 
undertecknat en framställning, utan att medlemsstaterna reagerat.

Samtidigt var Lissabonfördragets ikraftträdande det sista steget i den totala omvandlingen av 
Europaparlamentets karaktär. Institutionen har förändrats från ett rådgivande organ med 
utsedda ledamöter till ett direktvalt suveränt parlament som är rådets jämbördiga 
medlagstiftare.

4. Europaparlamentet bör ges ökad självbestämmanderätt över sina egna 
arbetsprocesser, sin sammanträdeskalender och sitt säte

De ökade befogenheterna och det allt större ansvaret har gjort att parlamentets arbete har 
förändrats ganska kraftigt, särskilt sedan rådande beslut om sammanträdeskalender och säte 
fastställdes 1992.
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Antalet sammanträdesperioder har minskat stadigt sedan 1999, arbetet i utskotten har ökat och 
antalet medbeslutandeförfaranden (numera ordinarie lagstiftningsförfaranden) har ökat från 
165 under valperioden 1993–1999 till 454 under 2004–2009.

Parlamentets storlek har också förändrats: från 78 utsedda ledamöter till dagens 754 
direktvalda ledamöter. Det ökade lagstiftningsarbetet och ansvaret återspeglas i ökningen av 
Brysselanställd personal (från 1 180 personer 1993 till 5 635 personer 2013, eller +377 %), 
vilket klart överstiger ökningen av antalet ledamöter (från 518 personer 1993 till 
754 personer 2013, eller +48 %).

Europaparlamentets förändrade roll återspeglas även i det ökade antalet interinstitutionella 
sammanträden. Ständiga förhandlingar och trepartssamtal, såväl formella som informella, 
med kommissionen, rådet och enskilda medlemsstater ingår numera i det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet. Geografisk närhet är än mer nödvändig, mot bakgrund av 
parlamentets ökade ansvar och befogenheter när det gäller den demokratiska kontrollen av 
andra EU-institutioner.

Strukturen i Europaparlamentets sammanträdeskalender är äldre än de flesta förändringarna 
i fråga om parlamentets roll, och den tillgodoser under dessa nya förutsättningar inte längre ett 
modernt parlaments behov. Den bör ses över för att bli mer effektiv, flexibel och mer 
tilltalande för ledamöterna.

Europaparlamentets medlagstiftare – rådet och Europeiska rådet – har redan agerat och 
koncentrerat sitt arbete till Bryssel. Europeiska rådets möten, som tidigare alltid hölls i det 
land som innehade rådets roterande ordförandeskap, hålls nu enbart i Bryssel. Detta är av 
särskilt stor betydelse eftersom antalet toppmöten mer än fördubblats sedan 2008.

Det geografiska avståndet mellan de officiella sätena för de båda medlagstiftande organen är 
435 kilometer, vilket är världsunikt. Detta gör att Europaparlamentet isoleras inte endast från 
kommissionen och rådet utan även från andra intressenter, icke-statliga organisationer, 
organisationer inom det civila samhället, medlemsstaternas representationer och en av 
världens största och mest aktiva journalistgrupper, som alla är verksamma i Bryssel.

5. Ekonomiska, miljömässiga, organisatoriska och logistiska följder av nuvarande 
ordning

I tider med budgetnedskärningar i många medlemsstater bör Europaparlamentet agera 
konsekvent och sluta att slösa med pengarna. Den nuvarande situationen med flera säten för 
Europaparlamentet utgör ett område där man kan göra stora besparingar.

Att parlamentets verksamhet bedrivs på olika geografiska platser leder till extra kostnader 
som i försiktiga beräkningar har uppskattats till någonstans mellan 169 och 204 miljoner euro, 
eller mellan 15 och 20 % av parlamentets årliga budget. Om parlamentet minskade sin 
geografiska spridning skulle kostnaderna för omkring 3 300 tjänsteresor sparas in varje 
månad. Det skulle vara likvärdigt med att ta bort 78 % av alla de tjänsteresor som görs av 
Europaparlamentets anställda.

Om man betänker att omkring 5 000 personer i form av ledamöter, personal och tjänstemän, 
liksom åtta lastbilar med dokument, också behöver transporteras för varje 
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sammanträdesperiod, medför den nuvarande ordningen onödiga miljömässiga, organisatoriska 
och logistiska kostnader. För de allra flesta som reser från Bryssel till Strasbourg går en hel 
arbetsdag, eller omkring 5 % av den totala arbetstiden, förlorad som restid.

För ledamöter som reser från sina valkretsar till Strasbourg innebär det lägre antalet 
flygmöjligheter och tågförbindelser jämfört med Bryssel extra kostnader och tid som måste 
spenderas i transithallar. Att det inte finns så många hotellrum i Strasbourg innebär att 
priserna under sammanträdesveckorna är i genomsnitt 2,3 gånger högre än vanligt.

Inverkan på miljön och de extra koldioxidutsläppen är inte heller försumbara, vilket visas av 
den undersökning som Jean Lambert och Caroline Lucas gjorde 2007, där man beräknade att 
de extra koldioxidutsläppen uppgick till minst 19kT.

Europaparlamentets byggnader i Strasbourg används i dagsläget endast 42 dagar om året 
(11 % utnyttjande). Ändå behöver de värmas upp, vara bemannade och underhållas hela året. 
Nuvarande arbetssituation betyder också att samtliga 754 parlamentsledamöter och 160 
kommissionstjänstemän har ett kontor i Bryssel och ett i Strasbourg. Vissa av 
Europaparlamentets tjänstemän har till och med tre kontor: ett i Luxembourg, ett i Bryssel och 
ett i Strasbourg.

6. En färdplan för fördragsändring

Nuvarande rättsliga ramverk, som reglerar lokaliseringen av EU-institutionernas säten, 
ålägger Europaparlamentet organisatoriska begränsningar som inte möjliggör en modern och 
effektiv arbetsstruktur eller viktiga besparingar i åtstramningstider och inte gör det möjligt för 
parlamentet att utöva sin roll som medlagstiftare på ett fullständigt och helt välordnat sätt. 
Sammanträdeskalenderns allmänna struktur kan inte ändras eftersom den styrs av protokoll 
nr 6.

Eftersom Europaparlamentet har uttömt möjligheterna att förbättra sitt interna arbete och 
sammanträdeskalenderns struktur inom rådande rättsliga ramar, föreslår föredragandena att 
man ska inleda ett ordinarie fördragsändringsförfarande enligt artikel 48 i EU-fördraget för att 
ändra artikel 341 i protokoll nr 6, i syfte att ge parlamentet rätt att ensamt bestämma över sin 
interna organisation och därmed över var dess säte ska ligga.

Sedan Lissabonfördragets ikraftträdande har flera fördragsändringar redan gjorts genom ett 
sådant förfarande, till exempel förändringarna avseende den europeiska stabilitetsmekanismen 
och den europeiska finanspolitiska pakten. Det betyder att om medlemsstaterna bara har den 
politiska viljan är en fördragsändring ett okomplicerat och snabbt förfarande.

Under en sådan process måste Europaparlamentet se till att det finns tillräckligt mycket tid för 
diskussion, eftertanke och korrekt bedömning av alla tänkbara alternativ, och att det hela 
sedan följs av en välordnad tillämpning av det beslut som fattas. 

Varje alternativ lösning till rådande ordning som Europaparlamentet kan komma att besluta 
om bör ta hänsyn till den ekonomiska inverkan som parlamentet har på sina olika arbetsorter, 
den historiska betydelse som valet av platsen för Europaparlamentets säte har, 
medlemsstaternas historiska överenskommelse om lokaliseringen av samtliga EU-institutioner 
(föredragandena rekommenderar dock inte några förändringar vad gäller de andra 
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EU-institutionernas säten), lokalbefolkningens åsikter i alla berörda städer och 
unionsmedborgarnas synpunkter i allmänhet. 


