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1. Εισαγωγή
Το ζήτημα του καθορισμού της έδρας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων δεν είναι 
καινούργιο. Η επιλογή της έδρας των θεσμικών οργάνων αποτέλεσε αντικείμενο λεπτών 
χειρισμών στο πλαίσιο πολιτικού συμβιβασμού από το 1952, έτος ίδρυσης των πρώτων 
θεσμικών οργάνων, που προηγήθηκαν των σημερινών.
Ωστόσο, η παρούσα έκθεση εστιάζεται κατά κύριο λόγο στην έδρα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, εφόσον είναι το μοναδικό θεσμικό όργανο που εκλέγεται απευθείας από τους 
ευρωπαίους πολίτες και λογοδοτεί σε αυτούς, ο δε ρόλος του έχει υποστεί από τότε που 
δημιουργήθηκε τις σημαντικότερες αλλαγές από όλα τα θεσμικά όργανα.
Λόγω της αύξησης των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών του, ιδίως μετά την έναρξη ισχύος 
της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία καθιστά το ΕΚ απολύτως ισότιμο συν-νομοθέτη με το 
Συμβούλιο, το ΕΚ έχει σημαντικά αλλάξει τις μεθόδους και τον τρόπο εργασίας του. 
Ζητήματα εσωτερικής οργάνωσης, όπως το πρόγραμμα εργασίας του ΕΚ, συνδέονται de jure
με το πρόβλημα της έδρας εξαιτίας της άκαμπτης διατύπωσης του πρωτοκόλλου αριθ. 6. 
Επίσης, οι δικαστικές αποφάσεις του 2012 σχετικά με την αλλαγή του προγράμματος 
εργασίας του, καταδεικνύουν ότι το ΕΚ έχει εξαντλήσει το περιθώριο ελιγμών που διαθέτει 
εντός του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.
Ως εκ τούτου, οι εισηγητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το Κοινοβούλιο, προκειμένου να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις Συνθήκες και τις προσδοκίες του 
εκλογικού σώματος, θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να οργανωθεί κατά σύγχρονο και 
κατάλληλο τρόπο, και άρα θα πρέπει να κινηθεί η συνήθης διαδικασία αναθεώρησης των 
Συνθηκών με σκοπό την τροποποίηση του άρθρου 341 και του πρωτοκόλλου αριθ. 6, με 
σκοπό να εκχωρηθεί στο Κοινοβούλιο το δικαίωμα να λαμβάνει ανεξάρτητα αποφάσεις σε 
θέματα που αφορούν την εσωτερική οργάνωση και το πρόγραμμα εργασίας του και, κατά 
συνέπεια, το ζήτημα της έδρας του.

2. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την έδρα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ
Σύμφωνα με το άρθρο 341 της ΣΛΕΕ, η έδρα των θεσμικών οργάνων «ορίζεται με κοινή 
συμφωνία των κυβερνήσεων των κρατών μελών». Τα κράτη μέλη άσκησαν αυτό το δικαίωμα 
όπως ορίζεται στο πρωτόκολλο αριθ. 6 το οποίο έχει προσαρτηθεί στις Συνθήκες. Για το ΕΚ, 
όρισαν ως έδρα του το Στρασβούργο και ως τόπους εργασίας του τις Βρυξέλλες και το 
Λουξεμβούργο. Το 1997, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπόθεση C-345/95) 
αποφάνθηκε ότι το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν την έδρα συνεπάγεται επίσης 
τη δυνατότητά τους να προσδιορίζουν και τον αριθμό των συνόδων ολομέλειας που 
πραγματοποιούνται στο Στρασβούργο.
Εντούτοις, οι Συνθήκες ορίζουν επίσης ότι η ΕΕ είναι μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, με
άμεση εκπροσώπηση των ευρωπαίων πολιτών σε επίπεδο Ένωσης από το ΕΚ (άρθρο 10). Το 
ΕΚ ασκεί, από κοινού με το Συμβούλιο, το νομοθετικό και δημοσιονομικό έργο της Ένωσης 
(Άρθρο 14). Το Κοινοβούλιο δύναται να ψηφίζει τον εσωτερικό κανονισμό του (άρθρο 232 
της ΣΛΕΕ) και να καθορίζει το διάρκεια των συνόδων ολομέλειας. Οι διατάξεις του 
πρωτοκόλλου αριθ. 6 σχετικά με την έδρα και το πρόγραμμα εργασίας είναι οι μοναδικές 
διατάξεις των Συνθηκών που περιορίζουν την αυτονομία και την εσωτερική λειτουργία του 
ΕΚ, αντιβαίνοντας συνεπώς στο γενικό σκεπτικό των Συνθηκών.
Στις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 1997 και του 2012 σχετικά με 
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το ΕΚ, το Δικαστήριο επαναβεβαίωσε ότι ο καθορισμός της έδρας δεν πρέπει να παρακωλύει 
την εύρυθμη λειτουργία του ΕΚ και αναγνώρισε τα μειονεκτήματα και το κόστος που 
συνεπάγεται η διατήρηση διαφόρων τόπων εργασίας, πράγμα το οποίο αποκτά ιδιαίτερη 
βαρύτητα στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης, όπως δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας 
Mengozzi. Το Δικαστήριο επιβεβαίωσε επίσης ότι για οιαδήποτε βελτίωση της υφιστάμενης 
κατάστασης απαιτείται τροποποίηση των Συνθηκών και, επομένως, η συναίνεση των κρατών 
μελών.
Το ζήτημα της έδρας, ωστόσο, δεν είναι μόνο νομικό ζήτημα, αλλά και ζήτημα δημοκρατικής 
νομιμότητας και λογοδοσίας. Η δικαιολόγηση των ρυθμίσεων που ισχύουν σήμερα στους 
ευρωπαίους πολίτες, και η απρόσκοπτη άσκηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των 
δημοκρατικών του λειτουργιών έχουν καταστεί ένα ολοένα και δυσκολότερο έργο.

3. Η ιστορική εξέλιξη του ΕΚ
Από την ίδρυσή του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξελίχθηκε από συνέλευση με αμιγώς 
συμβουλευτικά καθήκοντα σε ολοκληρωμένο και πλήρες κοινοβούλιο το οποίο, μετά τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, είναι πλήρως ισότιμος συν-νομοθέτης με το Συμβούλιο.

Όταν το 1952 ιδρύθηκε η Κοινή Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και 
Χάλυβα, ο "πρόγονος" του ΕΚ, δεν ονομαζόταν «Κοινοβούλιο», δεν διέθετε καμία 
νομοθετική αρμοδιότητα και δεν εκλεγόταν άμεσα. Για πρακτικούς λόγους, συνεδρίαζε στις 
υπάρχουσες εγκαταστάσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης 
στο Στρασβούργο· η ρύθμιση αυτή συνεχίστηκε έως το 1999, χρονολογία κατά την οποία το 
ΕΚ μεταφέρθηκε στα δικά του (σημερινά) κτίρια.

Με τη Συνθήκη της Ρώμης εκχωρήθηκε επίσημα στα κράτη μέλη η αρμοδιότητα να ορίζουν 
την έδρα των θεσμικών οργάνων. Έως το 1992, τα κράτη μέλη είχαν το δικαίωμα να 
λαμβάνουν αποφάσεις μόνο σχετικά με τους «προσωρινούς τόπους εργασίας». Για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προέκυψαν οι επιλογές του Λουξεμβούργου, του Στρασβούργου και 
των Βρυξελλών, παρά τη σύσταση που είχε διατυπώσει εξαρχής ( 21 Ιουνίου 1958) το 
Κοινοβούλιο ότι η έδρα του θα πρέπει να βρίσκεται δίπλα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Λίγο μετά την πρώτη άμεση εκλογή του το 1979, το Κοινοβούλιο αποφάσισε να ενεργήσει 
στο ζήτημα της έδρας και όρισε να διεξάγονται όλες οι σύνοδοι ολομέλειας στο Στρασβούργο 
(οι οποίες διεξάγονταν έως τότε στο Λουξεμβούργο και στο Στρασβούργο), οι δε 
συνεδριάσεις των επιτροπών στις Βρυξέλλες. 

Παρά τις προσπάθειες αυτές και τις αντιρρήσεις του Κοινοβουλίου, τα κράτη μέλη 
συμφώνησαν στο θέμα της έδρας των θεσμικών οργάνων και καθιέρωσαν το σημερινό 
καθεστώς κατά την σύνοδο κορυφής του Εδιμβούργου το 1992. H απόφαση αυτή 
αναβαθμίστηκε, κατόπιν τούτου, σε πρωτογενές δίκαιο και προσαρτήθηκε στις Συνθήκες ως 
πρωτόκολλο αριθ. 6 της Συνθήκης του Άμστερνταμ το 1997.
Το 1999, 250 βουλευτές του ΕΚ (το 40% εκείνη την εποχή) υπέγραψαν επιστολή με την 
οποία καταδίκαζαν την εν λόγω ρύθμιση. Το επόμενο έτος εγκρίθηκε ψήφισμα, με 401 
ψήφους υπέρ και μόνο 77 ψήφους κατά, στο οποίο προτεινόταν η τροποποίηση των 
Συνθηκών και η εκχώρηση στο ΕΚ του δικαιώματος να καθορίζει την έδρα του 
αποφασίζοντας με απόλυτη πλειοψηφία. Κατά τη διακυβερνητική διάσκεψη που ακολούθησε, 
τα κράτη μέλη αγνόησαν την πρόταση αυτή.
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Έκτοτε, το ΕΚ, μέσω πολυάριθμων εκθέσεων και δηλώσεων, καθώς και 1,27 εκατομμύρια 
ευρωπαίοι πολίτες που υπέγραψαν σχετική αναφορά, έχουν ζητήσει επανειλημμένως την 
αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης, χωρίς καμία ανταπόκριση από τα κράτη μέλη.
Εν τω μεταξύ, η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας ήταν το τελευταίο βήμα του 
πλήρους μετασχηματισμού του οργάνου, το οποίο μετατράπηκε από συμβουλευτικό όργανο 
συγκροτούμενο από αποσπασμένα μέλη σε άμεσα εκλεγόμενο κυρίαρχο Κοινοβούλιο, με 
νομοθετικές και δημοσιονομικές αρμοδιότητες, απολύτως ισότιμος συν-νομοθέτης με το 
Συμβούλιο.

4. Ανάγκη εκχώρησης μεγαλύτερης αυτονομίας στο ΕΚ όσον αφορά τις εσωτερικές 
διαδικασίες του, το πρόγραμμα εργασίας και την έδρα του
Λόγω της αύξησης των εξουσιών και των ευθυνών του ΕΚ, η λειτουργία του Κοινοβουλίου 
έχει τροποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, ιδίως μετά την καθιέρωση των υφιστάμενων ρυθμίσεων 
σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας και την έδρα του το 1992.

Ενώ ο αριθμός των συνόδων ολομέλειας μειώνεται σταθερά από το 1999, ο φόρτος εργασίας 
στο πλαίσιο των επιτροπών έχει αυξηθεί. Ο αριθμός των διαδικασιών συναπόφασης (πλέον η 
συνήθης νομοθετική διαδικασία) αυξήθηκε από 165 κατά τη διάρκεια της νομοθετικής 
περιόδου 1993-1999 σε 454 την περίοδο 2004-2009.

Επίσης, έχει αλλάξει και το μέγεθος του Κοινοβουλίου: από 78 αποσπασμένα μέλη, αριθμεί 
σήμερα 754 άμεσα εκλεγμένους βουλευτές. Αντανακλώντας την αύξηση της νομοθετικής 
δραστηριότητας και την υπευθυνότητας, η κατά 377% αύξηση του μόνιμου προσωπικού στις 
Βρυξέλλες από 1993-2013 (από 1.180 σε 5.635) υπερβαίνει κατά πολύ την αύξηση κατά 48% 
των ευρωβουλευτών κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου.
Ο εξελισσόμενος ρόλος του ΕΚ αντικατοπτρίζεται επίσης στην αύξηση κατά 150% των 
διοργανικών συνεδριάσεων (από 16.000 το 2009 σε περίπου 40.000 το 2013). Οι συνεχείς 
διαπραγματεύσεις και τριμερείς διάλογοι, τόσο σε επίσημο όσο και σε ανεπίσημο επίπεδο, 
μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου και των επιμέρους κρατών μελών αποτελούν πλέον 
μέρος της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας και έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του 
αριθμού των συμφωνιών σε πρώτη ανάγνωση από 28% κατά τη διάρκεια της νομοθετικής 
περιόδου 1999-2004 σε 72% την περίοδο 2004-2009 . Η γεωγραφική εγγύτητα αποκτά ακόμα 
μεγαλύτερη βαρύτητα, δεδομένων των αυξημένων ευθυνών και εξουσιών του Κοινοβουλίου 
όσον αφορά τον δημοκρατικό έλεγχο των λοιπών θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Υπό τις νέες αυτές συνθήκες, η δομή του προγράμματος εργασίας του ΕΚ, που 
προχρονολογεί την πλειονότητα των αλλαγών στον ρόλο του Κοινοβουλίου, δεν 
ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες του σύγχρονου Κοινοβουλίου και είναι σκόπιμο να 
αναθεωρηθεί, προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ευελιξία και 
ελκυστικότητα για τους βουλευτές του ΕΚ.
Τα ομόλογα του Κοινοβουλίου όργανα, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχουν 
ήδη ενεργήσει σχετικά και διεξάγουν όλες τις εργασίες τους στις Βρυξέλλες. Οι συνεδριάσεις 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι οποίες διεξάγονταν όλες κατά το παρελθόν στη χώρα που 
ασκούσε την εκ περιτροπής Προεδρία, πραγματοποιούνται πλέον αποκλειστικά στις 
Βρυξέλλες. Η αλλαγή αυτή είναι πολύ σημαντική εάν ληφθεί υπόψη ότι ο αριθμός των 
συνόδων κορυφής έχει υπερδιπλασιαστεί από το 2008 και μετά.
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Η γεωγραφική απόσταση των 435 χιλιομέτρων μεταξύ των επίσημων εδρών των συν-
νομοθετικών οργάνων αποτελεί ένα μοναδικό στον κόσμο φαινόμενο. Δεν απομονώνει απλώς 
το ΕΚ από την Επιτροπή και το Συμβούλιο, αλλά και από άλλους σχετικούς φορείς που 
βρίσκονται όλοι στις Βρυξέλλες, όπως ΜΚΟ, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
αντιπροσωπείες των κρατών μελών, καθώς και από μία από τις μεγαλύτερες και 
δυναμικότερες δημοσιογραφικές κοινότητες.

5. Δημοσιονομικές, περιβαλλοντικές, οργανωτικές και υλικοτεχνικές επιπτώσεις των 
υφιστάμενων ρυθμίσεων
Σε μια συγκυρία δημοσιονομικής λιτότητας σε πολλά κράτη μέλη, το ΕΚ θα πρέπει να 
ενεργήσει αναλόγως και να καταργήσει τις αλόγιστες σπατάλες. Η ισχύουσα ρύθμιση των 
πολλαπλών εδρών του ΕΚ είναι ένας τομέας που αφήνει περιθώρια για σημαντικές περικοπές 
δαπανών.
Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις, οι πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από τη 
γεωγραφική διασπορά του ΕΚ κυμαίνονται μεταξύ 169 και 204 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 
ανέρχονται στο 15-20% του ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΚ. Εάν το ΕΚ περιόριζε τη 
γεωγραφική του διασπορά, θα μπορούσε να εξοικονομείται μηνιαίως το κόστος περίπου 
3.300 αποστολών. Αυτό ισοδυναμεί με μείωση της τάξης του 78% όλων των αποστολών του 
οργανικού προσωπικού του ΕΚ.
Λόγω της απαραίτητης μετακίνησης περίπου 5.000 βουλευτών του ΕΚ, μελών προσωπικού 
και υπαλλήλων, καθώς και οκτώ μεγάλων μεταφορικών οχημάτων με έγγραφα, για κάθε 
σύνοδο ολομέλειας, η υφιστάμενη ρύθμιση συνεπάγεται επίσης πρόσθετες περιττές 
περιβαλλοντικές, οργανωτικές και υλικοτεχνικές δαπάνες - και πρόσθετες εκπομπές CO2

τουλάχιστον 19.000 τόνων. Για τη συντριπτική πλειονότητα των ατόμων που μετακινούνται 
από τις Βρυξέλλες στο Στρασβούργο, χάνεται για τις ανάγκες του ταξιδίου μία ολόκληρη 
εργάσιμη ημέρα, ήτοι περίπου το 5% του συνολικού χρόνου εργασίας.

Για τους βουλευτές του ΕΚ που μετακινούνται στο Στρασβούργο από τις εκλογικές τους 
περιφέρειες, ο μικρότερος αριθμός αεροπορικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων σε 
σύγκριση με τις Βρυξέλλες αντιστοιχεί σε πρόσθετες δαπάνες και επιπλέον χρόνο 
μετακίνησης. Επίσης, ο μικρότερος αριθμός κλινών σε ξενοδοχεία του Στρασβούργου, έχει 
σαν αποτέλεσμα την αύξηση κατά μέσο όρο 2,3 των τιμών κατά τις εβδομάδες των συνόδων .
Παρότι τα κτίρια του ΕΚ στο Στρασβούργο παραμένουν αχρησιμοποίητα κατά το 89% του 
χρόνου (χρησιμοποιούνται μόνο 42 ημέρες ετησίως), απαιτείται παρολαυτά η θέρμανση, η 
στελέχωση τους με προσωπικό και η συντήρησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
Επιπλέον, σύμφωνα με την υφιστάμενη ρύθμιση, και οι 754 βουλευτές του ΕΚ, καθώς και οι 
160 υπάλληλοι της Επιτροπής διατηρούν ένα γραφείο στις Βρυξέλλες και ένα γραφείο στο 
Στρασβούργο. Περίπου 150 υπάλληλοι του ΕΚ διατηρούν μάλιστα τρία γραφεία: ένα στο 
Λουξεμβούργο, ένα στις Βρυξέλλες και ένα στο Στρασβούργο.

6. Χάρτης πορείας για την τροποποίηση των Συνθηκών
Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την έδρα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ επιβάλλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργανωτικούς περιορισμούς, οι οποίοι δεν επιτρέπουν τη 
διαμόρφωση μιας σύγχρονης και αποδοτικής δομής εργασίας και σημαντικές περικοπές 
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δαπανών σε μια συγκυρία λιτότητας, αλλά ούτε και την πλήρη και ορθή εκτέλεση των 
δημοκρατικών καθηκόντων του Κοινοβουλίου. Η προσαρμογή του προγράμματος εργασίας 
δεν είναι εφικτή λόγω της γενικής δομής που επιβάλλεται βάσει του πρωτοκόλλου αριθ. 6.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΚ έχει εξαντλήσει το περιθώριο ελιγμών που διαθέτει για τη 
βελτίωση των εσωτερικών εργασιών και του προγράμματος εργασίας του εντός του 
ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, οι εισηγητές προτείνουν να ξεκινήσει συνήθης διαδικασία 
αναθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 48 της ΣΕΕ με σκοπό την τροποποίηση του άρθρου 341 
και του πρωτοκόλλου αριθ. 6, προκειμένου να εκχωρηθεί στο Κοινοβούλιο το δικαίωμα να 
λαμβάνει αυτόνομα αποφάσεις που αφορούν την εσωτερική οργάνωση και το πρόγραμμα 
εργασίας του και, κατά συνέπεια, το ζήτημα της έδρας του.

Κατά την εν λόγω διαδικασία, το Κοινοβούλιο πρέπει να διασφαλίσει ότι θα υπάρξει επαρκής 
χρόνος για διάλογο, προβληματισμό και κατάλληλη αξιολόγηση όλων των πιθανών 
εναλλακτικών λύσεων, και στη συνέχεια μια ορθή εφαρμογή της απόφασης. Όσον αφορά τις 
έδρες των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, οι εισηγητές, παρότι γνωρίζουν το πλαίσιο, δεν 
συνιστούν καμία αλλαγή.
Οποιαδήποτε απόφαση εναλλακτικής λύσης της υφιστάμενης ρύθμισης , θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τον οικονομικό αντίκτυπο που έχει το Κοινοβούλιο στους διάφορους τόπους 
εργασίας του, την ιστορική σημασία της επιλογής της έδρας του ΕΚ, την ιστορική συμφωνία 
μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τον καθορισμό της έδρας όλων των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ , τις απόψεις των τοπικών πληθυσμών όλων των εμπλεκομένων πόλεων, καθώς και 
την άποψη των ευρωπαίων πολιτών γενικότερα.


