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1. Johdanto
Euroopan unionin toimielinten kotipaikkojen sijaintia koskeva kysymys ei ole uusi. Siitä 
alkaen, kun nykyisten toimielinten edeltäjät perustettiin vuonna 1952, niiden kotipaikkojen 
valinta on ollut herkän poliittisen kompromissin tulos.

Mietinnössä keskitytään kuitenkin ensisijaisesti Euroopan parlamentin kotipaikkaan, koska 
sillä on erityinen ja ainutlaatuinen tehtävä ainoana toimielimenä, joka on suoraan 
vastuuvelvollinen Euroopan kansalaisille ja kansalaisten suoraan valitsema. Lisäksi sen 
toimenkuva on muuttunut eniten kaikkiin muihin toimielimiin nähden sen perustamisesta 
lähtien.
Kun otetaan huomioon Euroopan parlamentin lisääntyneet toimivaltuudet ja vastuu, erityisesti 
Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä, jolloin parlamentista tuli täysin yhdenvertainen 
lainsäätäjä neuvoston kanssa, parlamentin toimintatapa ja menetelmät ovat muuttuneet 
merkittävästi. Sisäistä organisaatiota kuten parlamentin istuntokalenteria koskevat 
kysymykset ovat oikeudellisesti sidoksissa pöytäkirjassa N:o 6 tiukasti muotoiltuun 
kotipaikan määritelmään. Parlamentin vuoden 2012 istuntokalenteria koskevat 
tuomioistuimen päätökset osoittavat lisäksi, että parlamentti on menettänyt ohjattavuutensa 
nykyisissä oikeudellisissa puitteissa.
Esittelijät ovat näin ollen tulleet siihen tulokseen, että voidakseen täyttää perussopimusten 
mukaisen tehtävänsä ja äänestäjien odotukset parlamentin olisi saatava oikeus järjestäytyä 
nykyaikaisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja sen olisi siksi aloitettava perussopimuksia 
koskeva tavanomainen tarkistusmenettely 341 artiklan ja pöytäkirjan N:o 6 muuttamiseksi, 
millä annettaisiin parlamentille oikeudet päättää itse sen sisäistä organisaatiota ja 
istuntokalenteria, ja siten myös sen kotipaikkaa, koskevista asioista.

2. Euroopan unionin toimielinten kotipaikkoja koskevat nykyiset oikeudelliset puitteet
SEUT:n 341 artiklan mukaan ”jäsenvaltioiden hallitukset vahvistavat yhteisellä sopimuksella 
unionin toimielinten kotipaikan”. Jäsenvaltiot ovat tehneet näin perussopimuksiin liitetyssä 
pöytäkirjassa N:o 6. Euroopan parlamentin osalta ne päättivät, että sen kotipaikka on 
Strasbourg ja sen toimipaikat ovat Bryssel ja Luxemburg. Vuonna 1997 unionin tuomioistuin 
antoi tuomion (C-345/95), jonka mukaan jäsenvaltioiden oikeus määrätä toimielinten 
kotipaikka tarkoittaa sitä, että ne voivat myös päättää Strasbourgissa pidettävien 
täysistuntojen lukumäärästä.

Perussopimuksissa määritetään kuitenkin myös, että unionin toiminta perustuu 
edustukselliseen demokratiaan ja että Euroopan parlamentti edustaa suoraan kansalaisia 
unionin tasolla (10 artikla). Euroopan parlamentti toimii yhdessä neuvoston kanssa unionin 
lainsäätäjänä ja budjettivallan käyttäjänä (14 artikla). Se vahvistaa itse työjärjestyksensä 
(SEUT:n 232 artikla) ja määrittää täysistuntojen pituuden. Pöytäkirjassa N:o 6 olevat 
kotipaikkaa ja istuntokalenteria koskevat määräykset ovat ainoat perussopimuksessa olevat 
määräykset, joilla rajoitetaan parlamentin itsenäisyyttä ja sisäistä työskentelyä, mikä on siten 
ristiriidassa perussopimusten yleisen johdonmukaisuuden kanssa.

Unionin tuomioistuimen vuosina 1997 ja 2012 tekemissä parlamenttia koskevissa päätöksissä 
vahvistetaan, että kotipaikkojen sijainti ei saa estää parlamentin toiminnan tehokkuutta, ja 
niissä tunnustetaan useamman toimipaikan aiheuttamat haitat ja kustannukset, jotka 
julkisasiamies Mengozzin mukaan ”herättävät huomiota varsinkin talouskriisin aikana”. 
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Tuomioistuin vahvisti myös, että nykyisen tilanteen parantamiseksi vaaditaan 
perussopimukseen tehtävä muutos ja siten jäsenvaltioiden hyväksyntä.

Kotipaikkakysymys ei ole kuitenkaan ainoastaan oikeudellinen kysymys, vaan se koskee 
myös demokraattista legitimiteettiä ja vastuuvelvollisuutta. Nykyisiä järjestelyjä on yhä 
vaikeampaa perustella Euroopan kansalaisille, ja Euroopan parlamentin on yhä vaikeampaa 
toteuttaa täysimääräisesti demokraattiset tehtävänsä.

3. Euroopan parlamentin kehityshistoria
Euroopan parlamentti on kehittynyt sen perustamisesta alkaen pelkkää neuvoa-antavaa 
tehtävää kantavasta edustajakokouksesta täysin kehittyneeseen parlamenttiin, joka on 
Lissabonin sopimuksen voimaantulosta lähtien ollut yhdenvertainen lainsäätäjä neuvoston 
kanssa.

Kun Euroopan parlamentin edeltäjä (Euroopan hiili- ja teräsyhteisön edustajakokous) 
perustettiin vuonna 1952, siitä ei käytetty nimitystä ”parlamentti”, sillä ei ollut mitään 
lainsäädännöllistä toimivaltaa eikä sitä valittu suorilla vaaleilla. Käytännön syistä se 
kokoontui Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen tiloissa Strasbourgissa. 
Tämä järjestely jatkui vuoteen 1999 saakka, jolloin parlamentti muutti omiin (nykyisiin) 
tiloihinsa.

Rooman sopimuksissa jäsenvaltioille myönnettiin muodollisesti päätösvalta määrittää 
toimielinten kotipaikan sijainti. Vuoteen 1992 saakka jäsenvaltiot pystyivät ainoastaan 
hyväksymään ”alustavat toimipaikat”. Euroopan parlamentin toimipaikoiksi valittiin 
Luxemburg, Strasbourg ja Bryssel, vaikka parlamentin suosituksena oli alusta alkaen 
(21. kesäkuuta 1958), että se pitäisi sijoittaa neuvoston ja komission kotipaikan viereen.
Pian ensimmäisten suorien vaalien jälkeen vuonna 1979 parlamentti päätti toimia kotipaikkaa 
koskevassa kysymyksessä ja näin ollen se keskitti täysistuntonsa Strasbourgiin (nämä oli 
aiemmin jaettu Luxemburgin ja Strasbourgin välille) ja valiokuntakokoukset Brysseliin. 

Näistä toimista ja parlamentin vastustuksesta huolimatta jäsenvaltiot vahvistivat toimielinten 
kotipaikkojen sijaintia koskevan nykyisen tilanteen Edinburghin huippukokouksessa 
vuonna 1992. Päätös nostettiin tällöin primaarioikeuden tasolle ja liitettiin vuonna 1997 
tehdyn Amsterdamin sopimuksen yhteydessä perussopimusten pöytäkirjaan N:o 6.

Vuonna 1999 250 parlamentin jäsentä (40 prosenttia silloisesta jäsenmäärästä) allekirjoitti 
kirjeen, jossa kyseinen järjestely tuomittiin. Seuraavana vuonna hyväksyttiin päätöslauselma 
(401 puoltoäänellä ja vain 77 vastaäänellä), jossa ehdotettiin perussopimusten muuttamista 
siten, että parlamentti saisi oikeuden päättää kotipaikastaan ehdottomalla enemmistöllä. 
Jäsenvaltiot jättivät tämän ehdotuksen huomiotta sitä seuranneessa hallitustenvälisessä 
konferenssissa.

Siitä alkaen Euroopan parlamentti lukuisissa mietinnöissään ja julistuksissaan ja 
1,27 miljoonaa vetoomuksen allekirjoittanutta Euroopan kansalaistakin ovat vaatineet 
muutosta nykyiseen tilanteeseen jäsenvaltioiden kuitenkaan reagoimatta asiaan millään lailla.
Lissabonin sopimuksen voimaantulo oli viimeinen askel prosessissa, jossa Euroopan 
parlamentti on muuttunut lähetetyistä jäsenistä koostuvasta neuvoa-antavasta toimielimestä 
suorilla vaaleilla valituksi suvereeniksi parlamentiksi, jolla on lainsäädäntö- ja 
budjettitehtäviä ja joka on täysin yhdenvertainen lainsäätäjä neuvoston kanssa.
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4. Euroopan parlamentin itsenäisyyttä olisi lisättävä sen työmenetelmiä, 
istuntokalenteria ja kotipaikkaa koskevissa kysymyksissä
Kun otetaan huomioon parlamentin toimivallan ja vastuun kasvu, sen työskentelytapa on 
muuttunut huomattavasti, erityisesti vuonna 1992 hyväksyttyjen nykyisten istuntokalenteri- ja 
toimipaikkajärjestelyjen myötä.
Vuodesta 1999 lähtien täysistuntojen lukumäärä on jatkuvasti vähentynyt, kun taas 
valiokuntien työmäärä on kasvanut. Yhteispäätösmenettelyjen (nykyisin tavallinen 
lainsäätämisjärjestys) lukumäärä on kasvanut vuosien 1993–1999 lainsäädäntökauden 
165 menettelystä vuosien 2004–2009 kauden 454 menettelyyn.
Myös parlamentin koko on muuttunut 78 lähetetystä jäsenestä tämän päivän 754 suoraan 
valittuun jäseneen. Lainsäädäntätoiminnan ja vastuun lisääntymistä kuvastaa se, että 
Brysselissä työskentelevien vakinaisten toimihenkilöiden määrän 377 prosentin kasvu vuosina 
1993–2013 (1 180 henkilöstä 5 635 henkilöön) ylittää kirkkaasti parlamentin jäsenten määrän 
48 prosentin kasvun.

Euroopan parlamentin muuttuva rooli näkyy myös toimielinten välisten kokousten määrän 
lisääntymisessä 150 prosentilla (noin 16 000 kokouksesta vuonna 2009 noin 40 000 
kokoukseen vuonna 2013). Jatkuvat – niin viralliset kuin epävirallisetkin – komission, 
neuvoston ja yksittäisten jäsenvaltioiden kanssa käytävät neuvottelut ja kolmikantakokoukset 
ovat nyt osa tavallista lainsäätämisjärjestystä. Niiden vuoksi sopimukseen päästään yhä 
useammin ensimmäisessä käsittelyssä – tällaisten sopimusten määrä on kasvanut 
28 prosentista vuosien 1999–2004 lainsäädäntökaudella 72 prosenttiin vuosien 2004–2009 
kaudella. Maantieteellisellä läheisyydellä on entistä suurempi merkitys, kun tarkastellaan 
parlamentin lisääntynyttä vastuuta ja toimivaltaa muiden EU:n toimielinten demokraattisessa 
valvonnassa.

Näissä muuttuneissa olosuhteissa parlamentin istuntokalenterin rakenne, joka on vanhempi 
kuin useimmat parlamentin tehtäviin tulleet muutokset, ei enää vastaa uudenaikaisen 
parlamentin tarpeita. Tästä syystä sitä pitäisi tarkistaa, jotta parlamentin tehokkuutta ja 
joustavuutta sekä sen houkuttelevuutta jäsenten keskuudessa voitaisiin lisätä.

Parlamentin vastineet neuvosto ja Eurooppa-neuvosto ovat jo toimineet asiassa ja keskittäneet 
työskentelynsä Brysseliin. Eurooppa-neuvoston kokoukset, jotka aiemmin pidettiin 
puheenjohtajamaassa, pidetään nyt yksinomaan Brysselissä. Tällä on erityisen suuri merkitys 
ottaen huomioon, että vuodesta 2008 lähtien huippukokousten lukumäärä on yli 
kaksinkertaistunut.
Maailmassa on ainutlaatuista, että rinnakkaista lainsäädäntövaltaa käyttävien elinten 
virallisten kotipaikkojen välinen maantieteellinen etäisyys on 435 km. Se ei eristä 
parlamenttia ainoastaan komissiosta ja neuvostosta vaan myös muista sidosryhmistä, valtiosta 
riippumattomista järjestöistä, kansalaisyhteiskunnan järjestöistä, jäsenvaltioiden edustustoista 
ja yhdestä maailman suurimmista kansainvälisistä journalistiyhteisöistä, joiden kaikkien 
toimipaikka on Brysselissä.
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5. Nykyisiin järjestelyihin liittyvät rahoitukselliset, ympäristölliset, organisationaaliset 
ja logistiset vaikutukset
Useissa jäsenvaltioissa vallitsevan budjettikurin aikoina Euroopan parlamentin olisi toimittava 
vastaavasti ja lopetettava rahojen tuhlaus. Parlamentin nykyiset toimipaikkaa koskevat 
järjestelyt kuuluvat aloihin, joilla voidaan tehdä merkittäviä säästöjä.
Parlamentin maantieteellisestä hajaantumisesta aiheutuneiden lisäkustannusten on 
varovaisesti laskettuna arvioitu olevan 169–204 miljoonaa euroa tai 15–20 prosenttia 
parlamentin vuotuisesta talousarviosta. Mikäli parlamentti vähentäisi maantieteellistä 
hajaantumistaan, voitaisiin joka kuukausi säästää noin 3 300 virkamatkasta aiheutuneet 
kustannukset. Tällä leikattaisiin 78 prosenttia parlamentin vakinaisen henkilöstön kaikista 
virkamatkoista.
Kun otetaan huomioon jokaista täysistuntoa varten tarvittavat noin 5 000 henkilön 
(parlamentin jäsenet, virkamiehet ja muu henkilökunta) sekä kahdeksan suuren asiakirjoja 
kuljettavien kuorma-autojen kuljetukset nykyisillä järjestelyillä, aiheutetaan lisäksi myös 
tarpeettomia ympäristöllisiä, organisationaalisia ja logistisia lisäkustannuksia. Ylimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä arvioidaan aiheutuvan vähintään 19 000 tonnia. Suurin osa Brysselistä 
Strasbourgiin matkustavista menettää matkustamiseen kokonaisen työpäivän tai noin viisi 
prosenttia kokonaistyöajasta.

Vaalipiiristään Strasbourgiin matkustavien parlamentin jäsenten käytössä on vähemmän 
lento- ja junayhteyksiä Brysseliin verrattuna, mikä lisää siirtymiseen kuluvaa aikaa, stressiä ja 
kustannuksia. Strasbourgissa tarjolla olevien hotellihuoneiden pieni määrä tarkoittaa sitä, että 
niiden hinnat nousevat keskimäärin 2,3-kertaiseksi istuntoviikkojen aikana.

Euroopan parlamentin Strasbourgin rakennukset ovat nykyisin käyttämättöminä 89 prosenttia 
ajasta (niitä käytetään vain 42 päivänä vuodessa), mutta kuitenkin niissä pitää olla 
ympärivuotinen lämmitys, henkilöstö ja ylläpito. Nykyiset työjärjestelyt tarkoittavat myös 
sitä, että kaikilla 754:llä parlamentin jäsenellä ja 160:llä komission virkamiehellä on yksi 
toimisto Brysselissä ja yksi Strasbourgissa. Noin 150:llä parlamentin virkamiehellä on jopa 
kolme toimistoa: yksi Luxemburgissa, yksi Brysselissä ja yksi Strasbourgissa.

6. Perussopimuksen muuttamista koskeva suunnitelma
EU:n toimielinten kotipaikat määrittävät nykyiset oikeudelliset puitteet aiheuttavat Euroopan 
parlamentille organisationaalisia rajoitteita, joiden vuoksi uudenaikainen ja tehokas 
työskentelyrakenne samoin kuin tärkeät budjettikurin aikaiset säästötoimet eivät ole 
mahdollisia. Ne eivät myöskään anna parlamentille mahdollisuutta täyttää täysimääräisesti ja 
asianmukaisesti demokraattisia tehtäviään. Parlamentin istuntokalenteria ei voida mukauttaa, 
sillä sen yleisestä rakenteesta säädetään pöytäkirjassa N:o 6.

Koska Euroopan parlamentti on menettänyt ohjattavuutensa sen sisäisen työskentelyn ja 
istuntokalenterin parantamiseksi nykyisissä oikeudellisissa puitteissa, esittelijät ehdottavat 
perussopimuksia koskevan, SEU:n 48 artiklan mukaisen tavanomaisen tarkistusmenettelyn 
aloittamista 341 artiklan ja pöytäkirjan N:o 6 muuttamiseksi, jotta parlamentille annettaisiin 
oikeudet päättää itsenäisesti sen sisäistä organisaatiota ja istuntokalenteria, ja siten myös sen 
kotipaikkaa, koskevista asioista.
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Muutosprosessin aikana parlamentin on annettava tarpeeksi aikaa kaikkia mahdollisia 
vaihtoehtoja koskevaan keskusteluun, niiden tarkasteluun ja arviointiin, jota seuraa päätöksen 
asianmukainen täytäntöönpano. Esittelijät eivät suosittele muiden EU:n toimielinten 
kotipaikkojen muuttamista, vaikka he ovat tietoisia tilanteesta.

Kaikissa nykyiseen tilanteeseen liittyvissä parlamentin tekemissä vaihtoehtoisissa ratkaisuissa 
on otettava huomioon taloudelliset vaikutukset, joita parlamentilla on eri toimipaikkoihin, 
parlamentin kotipaikan sijainnin valinnalla oleva historiallinen merkittävyys, jäsenvaltioiden 
välillä tehty historiallinen sopimus kaikkien EU:n toimielinten sijainnista, kaikkien kyseessä 
olevien paikkakuntien paikallisväestön mielipiteet sekä Euroopan kansalaisten mielipide 
yleensä.


