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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o umístění sídel evropských institucí
(2012/2308(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 232 a 341 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na protokol 6 připojený ke Smlouvám o umístění sídel orgánů a některých 
institucí, subjektů a útvarů Evropské unie,

– s ohledem na články 10, 14 a 48 Smlouvy o Evropské unii,

– s ohledem na postoj, který zaujímá k této otázce, zejména v doporučení ze dne 21. června 
1958, usnesení ze dne 7. července 1981, kterým byla přijata Zagariho zpráva, doporučení 
pro mezivládní konference ze dne 13. dubna 2000 a usnesení k 2010/2211(INI), 
2011/2202(DEC), 2012/2001(BUD), 2012/2006(BUD) a 2012/2016(BUD),

– s ohledem na otázky k písemnému zodpovězení položené Komisi a Radě E-000181-2007, 
E-006174-2009, E-006258-2009, E-002934-2012, E-002935-2012, E-004134-2012 and E-
004135-2012,

– s ohledem na zprávu generálního tajemníka předsednictvu ze září 2002 o nákladech na 
udržení tří pracovních míst,

– s ohledem na zprávu společné pracovní skupiny předsednictva a Rozpočtového výboru o 
rozpočtu Parlamentu na rok 2012,

– s ohledem na své zprávy o činnosti za období 1993-1999, 1999-2004, 2004-2009 a 2009-
2011,

– s ohledem na judikaturu Soudního dvora Evropského unie (ESD), zejména věci C-
230/811, C-345/952 a spojené věci C-237/11 a C-238/113,

– s ohledem na petici shromážděné v roce 2006 v rámci kampaně za jediné sídlo, které 
podepsalo více než 1,2 milionu občanů EU,

– s ohledem na články 41, 48 a 74a jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti věci a stanoviska Rozpočtového 
výboru a Petičního výboru (A7-0000/2013),

A. vzhledem k tomu, že podle článku 341 SFEU a protokolu č. 6 připojeného ke Smlouvám 
má Parlament své sídlo ve Štrasburku, kde se konají plenární zasedání včetně zasedání o 
rozpočtu, v Bruselu se konají doplňující plenární zasedání, výbory Parlamentu zasedají v 

                                               
1 Věc C-230/81, Luxemburg v Parliament.
2 Věc C-345/95, France v Parliament.
3 Věc C-237/11 a C-238/11, France v Parliament.
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Bruselu a generální sekretariát a jeho útvary sídlí v Lucemburku;

B. vzhledem k tomu, že podle článků 10 a 14 SEU je EU zastupitelskou demokracií a 
Parlament přímo zastupuje evropské občany jako jeden ze zákonodárných orgánů na 
stejné úrovni s Radou;

C. vzhledem k tomu, že podle článku 232 SFEU přijímá Parlament svůj jednací řád a určuje 
délku trvání plenárních zasedání;

D. vzhledem k tomu, že ESD prohlásil, že umístění sídla nesmí narušit řádné fungování 
Parlamentu; vzhledem k tomu, že ESD dále prohlásil, že rozložení činnosti do více 
pracovních míst má určité nevýhody a způsobuje zvláštní náklady, nicméně že ke zlepšení 
současného stavu by byla nutná změna Smlouvy a tudíž souhlas členských států;

E. vzhledem k tomu, že Parlament prošel hlubokou proměnou od poradního orgánu se 78 
detašovanými členy, kteří – zejména z praktických důvodů – sdíleli své zázemí 
s Parlamentním shromážděním Rady Evropy ve Štrasburku, v plnohodnotný, přímo 
volený Parlament se 754 členy, který je dnes jedním ze zákonodárných orgánů na stejné 
úrovni s Radou;

F. vzhledem k tomu, že tento vývoj lze nejlépe ukázat na růstu legislativní kapacity, jenž se 
odráží ve zvýšení počtu postupů spolurozhodování (nyní řádný legislativní postup) ze 165 
v období 1993–1999 na 454 v letech 2004–2009, přičemž v současném volebním období 
bude tento počet ještě vyšší;

G. vzhledem k tomu, že intenzivnější legislativní činnost a větší odpovědnost Parlamentu se 
odrazila ve zvýšení počtu statutárních pracovníků v Bruselu v období 1993–2003 o 377 % 
(z 1180 na 5635 osob), což je o mnohem více než v případě poslanců, jejichž počet se ve 
stejném období zvýšil o 48 %;

H. vzhledem k tomu, že měnící se úloha Parlamentu se rovněž projevila ve zvýšení počtu 
interinstitucionálních schůzek o 150 % (z 16 000 v roce 2009 na přibližně 40 000 v roce  
2013) a v neustále probíhajících jednáních a trialozích s Komisí, Radou a jednotlivými 
členskými státy, přičemž tato jednání, která jsou nyní součástí legislativního procesu, 
vedla k prudkému zvýšení počtu případů, kdy bylo dosaženo dohody v prvním čtení, z 28 
% v letech 1999–2004 na 72 % v letech 2004–2009;

I. vzhledem k tomu, že struktura kalendáře parlamentní činnosti byla stanovena na summitu 
v Edinburghu v roce 1992 a pochází tedy z doby před změnami úlohy Parlamentu, které 
přinesly smlouvy z Maastrichtu, Amsterdamu, Nice a Lisabonu;

K. vzhledem k tomu, že Rada i Evropská rada již soustředily svou činnost do Bruselu, kde se 
nyní výhradně konají zasedání Evropské rady, které se dříve konaly v zemi, která právě 
předsedala EU;

L. vzhledem k tomu, že geografická vzdálenost mezi oficiálními sídly obou zákonodárných 
orgánů – 435 km – znamená, že Parlament je izolován nejen od Rady a Komise, ale také 
od jiných subjektů, jako jsou například nevládní organizace, organizace občanské 
společnosti a zastoupení členských států, a od největších mezinárodních žurnalistických 
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skupin;

M. vzhledem k tomu, že geografická roztříštěnost činnosti Parlamentu vytváří podle 
konzervativních odhadů dodatečné roční náklady ve výši 169 až 204 milionů EUR1, což 
odpovídá 15–20 % ročního rozpočtu Parlamentu, a že významné jsou rovněž ekologické 
důsledky, neboť emise CO2 spojené s přesuny mezi pracovními místy se odhadují na 
nejméně 19 000 tun2;

N. vzhledem k tomu, že 78 % veškerých pracovních cest statutárních pracovníků Parlamentu 
(průměrně 3172 měsíčně) je přímým důsledkem geografické roztříštěnosti činnosti EP; 
vzhledem k tomu, že ačkoli jsou budovy Parlamentu ve Štrasburku v současné době 
využívány pouze 42 dnů ročně (a jsou tedy nevyužity po 89 % času), jejich vytápění, 
nezbytný personál a údržbu je třeba zajišťovat po celý rok;

O. vzhledem k tomu, že výdaje vznikající v důsledku geografické roztříštěnosti činnosti 
Parlamentu představují významnou oblast potenciálních úspor, zejména v současném 
hospodářském klimatu;

P. vzhledem k tomu, že Parlament od roku 1958, kdy navrhl, aby bylo jeho sídlo umístěno 
v blízkosti Rady a Komise, vždy dával prostřednictvím četných zpráv, prohlášení a 
vyjádření najevo své přání, aby byla jeho práce organizována praktičtěji a účinněji;

Q. vzhledem k tomu, že občané EU, včetně 1,27 milionů občanů, kteří podepsali petici 
požadují jediné sídlo – opakovaně vyjadřují svou nespokojenost se současným 
uspořádáním;

1. je přesvědčen, že Parlament by měl mít právo sám rozhodovat o organizaci své práce, a to 
i tom, kde a kdy se budou konat jeho zasedání;

2. zavazuje se proto, že bude iniciovat řádný postup pro přijímání změn smlouvy podle 
článku 48 SEU s cílem navrhnout změny článku 341 SFEU a protokolu č. 6, které jsou 
nezbytné, aby Parlament mohl sám plně rozhodovat o své vnitřní organizaci, včetně 
stanovení svého kalednáře a umístění sídla;

3. rozhoduje se, že nebude vydávat žádná doporučení ohledně sídel ostatních orgánů EU;

4. uznává, že před jakýmkoli budoucím rozhodnutí Parlamentu o organizaci jeho práce musí 
být poskytnut dostatek času na diskusi a úvahy, jako i na spořádaný přechod na nový 
systém;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, Evropské radě a 
hlavám států a vlád a parlamentům členských států.

                                               
1 Absolutorium 2010: Souhrnný rozpočtu EU, Evropský parlament (zpráva Liberadzki)(A7-0120/2012), přijaté 
texty, P7_TA(2012)0155.
2 „European Parliament two-seat operation: Environmental costs, transport & energy“, zpráva vypracovaná 
společností Eco-Logica Ltd. pro skupinu Verts/ALE v listopadu 2007.


