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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно местоположението на седалищата на институциите на Европейския съюз
(2012/2308(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид членове 232 и 341 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС),

– като взе предвид Протокол № 6, приложен към Договорите, за местоположението на 
седалищата на институциите и някои органи, служби и агенции на Европейския 
съюз,

– като взе предвид членове 10, 14 и 48 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

– като взе предвид своята изразена позиция по тези въпроси, по-специално в своята 
препоръка от 21 юни 1958 г., своята резолюция от 7 юли 1981 г. за приемане на 
доклада Загари, своите препоръки за междуправителствената конференция от 13 
април 2000 г. и придружаващите я резолюции 2010/2211(INI), 2011/2202(DEC), 
2012/2001(BUD), 2012/2006(BUD) и 2012/2016(BUD),

– като взе предвид писмени въпроси E–000181–2007, E–006174–2009, E–006258–2009, 
E–002934–2012, E–002935–2012, E–004134–2012 и E–004135–2012 до Комисията и 
Съвета,

– като взе предвид доклада на генералния секретар до Бюрото от септември 2002 г. 
относно разходите за поддържане на три места на работа,

– като взе предвид съвместния доклад на работната група на Бюрото и на комисията 
по бюджети относно бюджета на Парламента за 2012 г.,

– като взе предвид своите отчети за дейността за 1993–1999 г., 1999–2004 г., 2004–
2009 г. и 2009-2011 г.,

– като взе предвид съдебната практика на Съда на Европейския съюз, по-специално 
дела C-230/811, C-345/952 и съединени дела C-237/11 и C-238/113,

– като взе предвид петицията, изготвена през 2006 г. от кампанията „едно седалище“, 
която беше  подкрепена от подписите на повече от 1,2 милиона граждани на ЕС,

– като взе предвид членове 41, 48 и член 74а от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и становищата 
на комисията по бюджети и на комисията по петиции (A7-0000/2013),

                                               
1  Дело C-230/81, Великото херцогство Люксембург срещу Европейски парламент.
2  Дело C-345/95, Френска република срещу Европейски парламент.
3  Съединени дела C-237/11 и C-238/11, Френска република срещу Европейски парламент.
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А. като има предвид, че член 341 от ДФЕС и Протокол № 6, приложен към 
Договорите, установяват, че Парламентът е със седалище в Страсбург, където се 
провеждат 12 месечни пленарни сесии, включително заседанието относно бюджета, 
че допълнителните пленарни заседания се провеждат в Брюксел, неговите комисии 
заседават в Брюксел, а генералният му секретариат и неговите подразделения 
остават разположени в Люксембург,

Б. като има предвид, че членове 10 и 14 от ДЕС гласят, че ЕС е представителна 
демокрация, а Парламентът служи като пряко представителство на европейските 
граждани и като съзаконодател на равни начала със Съвета,

В. като има предвид, че член 232 от ДФЕС дава възможност на Парламента да приеме 
свой собствен правилник и да определи продължителността на пленарните сесии,

Г. като има предвид, че Съдът на Европейския съюз постанови, че местоположението 
на седалището не трябва да възпрепятства доброто функциониране на Парламента; 
като има предвид, че той също така заяви, че множеството работни места пораждат 
недостатъци и разходи, но също така и че всяко подобрение на текущото положение 
изисква промяна на Договора, а поради това и съгласието на държавите членки,

Д. като има предвид, че Парламентът е претърпял пълна трансформация от 
консултативен орган със 78 командировани члена, който – предимно по 
практически причини – е споделял своите съоръжения с Парламентарната асамблея 
на Съвета на Европа в Страсбург, до пълноправен, пряко избиран парламент със 754 
члена, който понастоящем е равноправен на Съвета съзаконодател,

Е. като има предвид, че това най-ясно се илюстрира от нарастването на неговия 
законодателен капацитет, както е отразено в увеличаването на броя на процедурите 
за съвместно вземане на решение (понастоящем обикновени законодателни 
процедури) от 165 за периода 1993–1999 г. до 454 през 2004–2009 г., както и до още 
по-голям брой в рамките на настоящия парламентарен мандат,

Ж. като има предвид, че увеличаването на законодателната дейност и отговорност се 
отразява във факта, че броят на законоустановения персонал в Брюксел е нараснал с 
377 % (от 1 180 на 5 635 служителя) в периода 1993–2013 г., което далеч надхвърля 
увеличението на членовете на ЕП от 48 % в рамките на същия период от време,

З. като има предвид, че променящата се роля на Парламента се отразява и в 
увеличението от 150 % на междуинституционалните срещи, от 16 000 до около 40 
000 в периода 2009–2013 г., и на постоянните преговори и тристранни срещи с 
Комисията, Съвета и отделните държави членки, които сега съставляват част от 
законодателния процес, и това е довело до рязко нарастване на броя на 
постигнатите споразумения на първо четене – от 28 % през 1999–2004 г. до 72 % 
през 2004–2009 г.,

Й. като има предвид, че структурата на графика на Парламента (определен по време на 
срещата на върха в Единбург през 1992 г.) предхожда всички промени в неговата 
роля, произтичащи от приемането на Договорите от Маастрихт, Амстердам, Ница и 
Лисабон,
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К. като има предвид, че Съветът и Европейският съвет вече са концентрирали своята 
работа в Брюксел, където понастоящем изключително се провеждат всички 
заседания на Европейския съвет, които по-рано се провеждаха в държавата на 
ротационното председателство,

Л. като има предвид, че географското разстояние между официалните седалища на 
съзаконодателните органи от 435 км изолира Парламента не само от Съвета и 
Комисията, но и от други заинтересовани страни, като например НПО, организации 
на гражданското общество и представителства на държави членки, както и от една 
от най-големите международни журналистически общности,

М. като има предвид, че допълнителните годишни разходи, произтичащи от 
географската разпръснатост на Парламента, консервативно се оценяват на между 
169 и 204 милиона евро4, което се равнява на между 15 % и 20 % от годишния 
бюджет на Парламента, като същевременно въздействието върху околната среда 
също е значително, а емисиите на СО2, свързани с пътуванията от и до трите 
работни места, се оценяват на най-малко 19 000 тона5,

Н. като има предвид, че 78 % от всички мисии на законоустановен персонал на 
Парламента (средно 3 172 всеки месец) възникват като пряк резултат от 
географската му разпръснатост; като има предвид, че макар сградите на Парламента 
в Страсбург понастоящем да се използват едва през 42 дни в годината (оставайки 
неизползвани през 89 % от времето), е необходимо те да се отопляват, да разполагат 
с персонал и да се поддържат през цялата година,

О. като има предвид, че разходите, произтичащи от географската разпръснатост на 
Парламента, представляват важна област за потенциални икономии, особено в 
условията на настоящия икономически климат,

П. като има предвид, че от своето предложение от 1958 г. да бъде разположен в 
близост до Съвета и Комисията, Парламентът, посредством многобройни доклади, 
декларации и изявления, винаги е изразявал желанието си за по-практична и 
ефективна договореност за работа,

Р. като има предвид, че гражданите на ЕС, включително 1,27 милиона граждани, 
подписали петиция с искане за едно седалище, неколкократно са изразявали 
недоволството си от настоящите договорености,

1. счита, че Парламентът следва да разполага с правото да определя своите собствени 
работни договорености, включително правото да взема решения къде и кога да 
провежда своите заседания;

2. поради това поема ангажимент да започне обикновена процедура за преразглеждане 
на Договорите по силата на член 48 от ДЕС с оглед предлагане на промени на член 
341 от ДФЕС и Протокол № 6, необходими, за да се позволи на Парламента изцяло 

                                               
4 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Общ бюджет на ЕС, 
Европейски парламент (доклад Либерадзки) (A7-0120/2012), приети текстове, P7_TA(2012)0155.
5 „ Функциониране на Европейския парламент с две седалища: разходи за околната среда, транспорт и 
енергетика“, доклад, изготвен от „Еко-Логика“ ООД за групата Verts/ALE, ноември 2007 г.
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да взема решения относно неговата вътрешна организация, включително във връзка 
с определянето на графика и местоположението на седалището му;

3. взема решение да не прави никакви препоръки по отношение на седалището на 
другите институции на ЕС;

4. признава, че за всяко бъдещо решение на Парламента относно неговите работни 
договорености трябва да се осигури достатъчно време за дебати и размисъл, както и 
за организиран преход;

5. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, Европейския съвет, държавните глави, правителствата и парламентите 
на държавите членки.


