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1. Sissejuhatus
Euroopa institutsioonide asukohtade küsimuse puhul ei ole tegemist uue küsimusega. 
Praeguste institutsioonide eelkäijate loomisest alates 1952. aastal on nende asukohtade valik 
olnud tundliku poliitilise kompromissi teema.

Käesolevas raportis keskendutakse siiski peamiselt Euroopa Parlamendi asukohale, sest 
institutsioonil on erinev ja ainulaadne roll, see on ainus Euroopa kodanike poolt otse valitud ja 
nende ees otseselt vastutav institutsioon ja selle roll on kõikide muude institutsioonidega 
võrreldes alates selle loomisest kõige märkimisväärsemalt muutunud.

Pädevuste ja vastutusalade suurenemisest tulenevalt, eelkõige pärast Lissaboni lepingu 
jõustumist, mille tagajärjel sai Euroopa Parlamendist nõukoguga täielikult võrdväärne 
kaasseadusandja, on Euroopa Parlamendi toimimine ja töömeetodid oluliselt muutunud. 
Sellised Euroopa Parlamendi sisekorralduse küsimused nagu ajakava on de jure seotud 
asukohaga protokollis nr 6 esitatud paindumatu sõnastuse alusel. Ka kohtu otsused, mis 
käsitlevad Euroopa Parlamendi ajakava muutusi 2012. aastal, näitavad, et parlament on 
kehtivas õigusraamistikus ammendanud oma manööverdamisvõimalused.
Raportöörid on seetõttu jõudnud järeldusele, et Euroopa Parlamendil peaks oma 
aluslepingutest tulenevate ülesannete täitmiseks ja valijaskonna ootustele vastamiseks olema 
õigus korraldada oma sisemine toimimine kaasaegsel ja asjakohasel viisil ning seetõttu peaks 
ta algatama aluslepingute tavalise läbivaatamismenetluse, et muuta artiklit 341 ja protokolli nr 
6, mis annaks Euroopa Parlamendile õiguse otsustada ise küsimuste üle, mis on seotud selle 
sisekorralduse ja ajakavaga, ning seega oma asukoha küsimuse üle.

2. ELi institutsioonide asukohtade kehtiv õigusraamistik
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 341 on sätestatud, et „institutsioonide asukoht 
määratakse liikmesriikide valitsuste ühisel kokkuleppel”. Liikmesriigid on järginud seda 
põhimõtet aluslepingutele lisatud protokollis nr 6. Parlamendi puhul määrasid nad peamiseks 
asukohaks Strasbourgi ning tööpaikadeks Brüsseli ja Luxembourgi. Euroopa Kohus otsustas 
1997. aastal (kohtuasjas C-345/95), et liikmesriikidepoolne asukoha määramise õigus 
tähendab ka nende võimalust määrata kindlaks Strasbourgis toimuvate täiskogu istungjärkude 
arv.

Aluslepingutes on siiski sätestatud ka see, et EL toimib esindusdemokraatia alusel ja 
kodanikud on liidu tasandil otseselt esindatud Euroopa Parlamendis (artikkel 10). Euroopa 
Parlament täidab koos nõukoguga seadusandja ja eelarve kinnitaja ülesandeid (artikkel 14). 
Euroopa Parlament võtab vastu oma kodukorra (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 
232) ja määrab kindlaks täiskogu istungjärkude pikkuse. Protokollis nr 6 esitatud asukohta ja 
ajakava käsitlevad sätted on ainsad aluslepingute sätted, mis piiravad parlamendi suveräänsust 
ja sisemist töökorraldust, olles seega vastuolus aluslepingute üldise loogikaga.
Euroopa Parlamenti käsitlevates 1997. ja 2012. aasta otsustes kinnitas kohus taas, et asukoht 
ei tohi takistada parlamendi tõrgeteta toimimist, ning möönis töökohtade paljususest 
tulenevaid puuduseid ja kulusid, kusjuures kohtujurist Mengozzi väitel on kõnealused kulud 
muutunud majanduskriisi ajal veelgi koormavamaks. Kohus kinnitas ka seda, et praeguse 
olukorra parandamine eeldab aluslepingu muutmist ja seega liikmesriikide nõusolekut.

Asukoha küsimus ei ole ainult õigusküsimus, vaid ka demokraatliku legitiimsuse ja 
aruandekohustuse küsimus. Kodanikele on järjest raskem seletada praegust korraldust ja 
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parlamendil on üha raskem täita oma demokraatlikke ülesandeid.

3. Euroopa Parlamendi ajalooline areng
Euroopa Parlament on alates selle loomisest kujunenud üksnes nõuandvat ülesannet täitvast 
assambleest täieõiguslikuks parlamendiks ning pärast Lissaboni lepingu jõustumist sai sellest 
nõukoguga võrdväärne kaasseadusandja.

Parlamendi eelkäija (Euroopa Söe- ja Teraseühenduse Ühisassamblee) loomise ajal 1952. 
aastal ei kutsutud seda „parlamendiks”, sellel puudus seadusandlik pädevus ja seda ei valitud 
otseste valimiste teel. Praktilistel kaalutlustel toimusid selle koosolekud olemasolevates 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee ruumides Strasbourgis; sellist korda rakendati 
1999. aastani, mil parlament kolis oma (praegustesse) hoonetesse.
Rooma lepinguga anti liikmesriikidele ametlikult institutsioonide asukoha kindlaksmääramise 
õigus. Kuni 1992. aastani said liikmesriigid leppida kokku üksnes nn esialgsete tööpaikade 
osas. Euroopa Parlamendi puhul kerkisid esile sellised valikud nagu Luxembourg, Strasbourg 
ja Brüssel, hoolimata juba päris alguses (21. juunil 1958) tehtud Euroopa Parlamendi 
ettepanekust, et see peaks asuma nõukogu ja komisjoni juures.

Peagi pärast selle esimesi 1979. aastal toimunud otseseid valimisi otsustas Euroopa Parlament 
võtta asukoha küsimuses meetmeid ning koondas oma täiskogu istungjärgud Strasbourgi 
(varem jagunesid need Luxembourgi ja Strasbourgi vahel) ja komisjonide koosolekud 
Brüsselisse. 

Kõnealustest jõupingutustest ja Euroopa Parlamendi vastuväidetest hoolimata leppisid 
liikmesriigid kokku institutsioonide asukohtade küsimuses ja kinnitasid praeguse olukorra 
1992. aastal toimunud Edinburghi tippkohtumisel. Otsus viidi esmase õiguse tasandile ja lisati 
1997. aastal Amsterdami lepinguga aluslepingutele protokollina nr 6.

1999. aastal allkirjastas 250 Euroopa Parlamendi liiget (sel ajal 40%) kõnealust korda tauniva 
kirja. Järgmisel aastal võeti 401 poolt- ja üksnes 77 vastuhäälega vastu resolutsioon, milles 
esitati ettepanek muuta aluslepinguid ja anda parlamendile õigus otsustada oma asukoha üle 
absoluutse enamuse alusel. Järgnenud valitsustevahelisel konverentsil liikmesriigid aga 
eirasid seda ettepanekut.
Pärast seda on nii parlament oma arvukates raportites ja deklaratsioonides kui ka 1,27 miljonit 
Euroopa kodanikku, kes on kirjutanud alla vastavale petitsioonile, nõudnud praeguse olukorra 
muutmist, ilma et liikmesriigid sellele mingilgi moel reageerinud oleksid.

Vahepeal oli Lissaboni lepingu jõustumine parlamendi olemuse täieliku ümberkujundamise 
viimane samm, millega muudeti Euroopa Parlament lähetatud liikmetega nõuandvast organist 
otseselt valitavaks suveräänseks parlamendiks, millel on seadusandja ja eelarve kinnitaja 
ülesanded ja mis on nõukoguga täielikult võrdväärne kaasseadusandja.

4. Euroopa Parlamendile tuleks anda suurem autonoomia oma töökorra, ajakava ja 
asukoha üle otsustamiseks
Kõnealusest volituste ja vastutusalade suurenemisest tulenevalt on Euroopa Parlamendi töö 
üsna märkimisväärselt muutunud, eelkõige võrreldes 1992. aastaga, mil võeti vastu kehtiv 
ajakava ja asukoha korraldus.
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Täiskogu istungjärkude arv on alates 1999. aastast pidevalt vähenenud, aga komisjonide 
töökoormus on suurenenud. Kaasotsustamismenetluste (praegused seadusandlikud 
tavamenetlused) arv on kasvanud 165-lt aastatel 1993–1999 kestnud ametiajal 454-le aastatel 
2004–2009.

Ka Euroopa Parlamendi suurus on muutunud: see on kasvanud 78 lähetatud liikmelt 
praegusele 754-le otseselt valitud liikmele. Euroopa Parlamendi seadusandliku tegevuse ja 
vastutuse suurenemist kajastab see, et Brüsseli koosseisulise personali kasv 377% aastatel 
1993–2013 (1180-lt 5635-le) ületab suuresti Euroopa Parlamendi liikmete arvu kasvu 48% 
samal ajavahemikul.
Parlamendi muutunud roll kajastub ka institutsioonidevaheliste koosolekute arvu kasvus 
150% (16 000-lt 2009. aastal hinnanguliselt 40 000-le 2013. aastal). Pidevad läbirääkimised ja 
kolmepoolsed kohtumised (nii ametlikud kui ka mitteametlikud) komisjoni, nõukogu ja 
üksikute liikmesriikidega on praegu seadusandliku tavamenetluse osa ning on järsult 
suurendanud esimese lugemise kokkulepete arvu 28%-lt aastatel 1999–2004 kestnud ametiajal 
72%-ni aastatel 2004–2009. Geograafiline lähedus on veelgi tähtsam, võttes arvesse Euroopa 
Parlamendi suurenenud vastutusalasid ja volitusi seoses ELi muude institutsioonide üle 
teostatava demokraatliku kontrolliga.
Kõnealuste muutunud tingimuste raames ei vasta parlamendi ajakava struktuur, mis pärineb 
ajast enne seda, kui võeti vastu suurem osa Euroopa Parlamendi rolli muudatusi, enam 
ajakohase parlamendi vajadustele ning see tuleks vaadata läbi, et muuta see tulemuslikumaks, 
paindlikumaks ja parlamendiliikmetele meeldivamaks.
Euroopa Parlamendi partnerid nõukogu ja Euroopa Ülemkogu on juba võtnud meetmeid ja 
koondanud oma töö Brüsselisse. Euroopa Ülemkogu kohtumised, mis kõik toimusid varem 
rotatsiooni korras vahetuvas eesistujariigis, toimuvad nüüd eranditult Brüsselis. See on eriti 
märkimisväärne, sest tippkohtumiste arv on alates 2008. aastast rohkem kui kahekordistunud.
Geograafiline kaugus 435 kilomeetrit kaasseadusandjateks olevate organite ametlike 
asukohtade vahel on maailmas ainulaadne. See aga isoleerib Euroopa Parlamendi nii 
komisjonist ja nõukogust kui ka muudest sidusrühmadest, valitsusvälistest 
organisatsioonidest, kodanikuühiskonna organisatsioonidest, liikmesriikide esindustest ning 
ühest maailma suurimast ajakirjanduskogukonnast, mis kõik asuvad Brüsselis.

5. Kehtiva korra rahanduslik, keskkonnaalane, organisatsiooniline ja logistiline mõju
Ajal, mil paljudes liikmesriikides rakendatakse eelarve suhtes kokkuhoiumeetmeid, peaks ka 
parlament toimima vastavalt ja lõpetama pillava kulutamise. Parlamendi kehtiv asukoha kord 
kujutab endast valdkonda, mis võimaldab olulist säästu.
Parlamendi geograafilisest hajutatusest tulenevad lisakulud jäävad tagasihoidlike hinnangute 
kohaselt vahemikku 169–204 miljonit eurot ehk vahemikku 15–20% parlamendi 
aastaeelarvest. Kui Euroopa Parlament vähendaks oma geograafilist hajutatust, saaks igas 
kuus hoida kokku umbes 3300 lähetuse kulud. See vastaks parlamendi koosseisulise personali 
kõikide lähetuste 78protsendilisele vähendamisele.

Kuna iga täiskogu istungjärgu puhul vajab transportimist umbes 5000 parlamendiliiget, 
töötajat ja ametnikku, samuti kaheksa suure veoauto täit dokumente, tekitab praegune kord ka 
tarbetuid keskkonnaalaseid, organisatsioonilisi ja logistilisi kulusid ning hinnanguliselt 
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vähemalt 19 000 tonni CO2-heidet. Enamik Brüsselist Strasbourgi sõitjatest kaotab reisimise 
peale ühe terve tööpäeva või umbes 5% kogu tööajast.

Euroopa Parlamendi liikmete puhul, kes sõidavad Strasbourgi oma valimisringkondadest, 
põhjustab Brüsseliga võrreldes lennu- ja rongiühenduste väiksem arv lisakulusid, stressi ja 
täiendavat sõiduaega. Hotellitubade väiksem arvukus Strasbourgis tähendab seda, et 
istunginädalatel tõusevad hinnad keskmiselt 2,3 korda.

Parlamendi Strasbourgi hooned seisavad kasutult 89% ajast (neid kasutatakse praegu vaid 42 
päeval aastas), kuid need vajad kogu aasta jooksul kütmist, personali ja hooldamist. Praegune 
töökorraldus tähendab ka seda, et igal 754 Euroopa Parlamendi liikmel ja 160 komisjoni 
ametnikul on üks büroo Brüsselis ja veel üks Strasbourgis. Umbes 150 Euroopa Parlamendi 
ametnikul on isegi kolm bürood: üks Luxembourgis, teine Brüsselis ja kolmas Strasbourgis.

6. Aluslepingu muutmise kava
Praeguse ELi institutsioonide asukohti reguleeriva õigusraamistikuga on seatud Euroopa 
Parlamendile organisatsioonilised piirangud, mis ei võimalda ajakohast ja tõhusat 
tööstruktuuri ega olulisi sääste kokkuhoiu ajal ning ei võimalda Euroopa Parlamendil täita 
täielikult ja nõuetekohaselt demokraatlikke ülesandeid. Ajakava ei ole võimalik kohandada, 
sest selle üldstruktuur on kehtestatud protokollis nr 6.

Kuna kehtivas õigusraamistikus on parlament ammendanud oma manööverdusruumi oma 
sisemise töökorralduse ja ajakava tõhustamiseks, teevad raportöörid ettepaneku algatada 
Euroopa Liidu lepingu artikli 48 alusel aluslepingu tavaline läbivaatamismenetlus artikli 341 
ja protokolli nr 6 muutmiseks, et anda parlamendile õigus otsustada iseseisvalt küsimuste üle, 
mis on seotud selle sisekorralduse ja ajakavaga, ning seega ka oma asukoha küsimuse üle.
Selle käigus tuleb jätta Euroopa Parlamendile piisavalt aega arutelude pidamiseks, 
järelemõtlemiseks ja kõikide võimalike alternatiivide nõuetekohaseks hindamiseks, millele 
järgneb otsuse nõuetekohane rakendamine. ELi muude institutsioonide asukoha muutmist 
raportöörid ei soovita, kuigi on olukorrast teadlikud. 
Kehtiva korra mis tahes alternatiivses lahenduses, mille kasuks Euroopa Parlament võib 
otsustada, tuleks arvesse võtta parlamendi majanduslikku mõju oma eri tööpaikade 
asukohtadele, parlamendi asukoha valiku ajaloolist tähtsust, liikmesriikidevahelist ajaloolist 
kokkulepet kõikide ELi institutsioonide asukoha kohta, kõikide asjaomaste linnade kohaliku 
elanikkonna arvamust ja üldiselt Euroopa kodanike arvamust.


