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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον καθορισμό της έδρας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων
(2012/2308(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 232 και 341 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο 6, που προσαρτάται στις Συνθήκες, σχετικά με τον 
καθορισμό της έδρας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, και ορισμένων λοιπών 
οργάνων, οργανισμών και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 10, 14 και 48 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

– έχοντας υπόψη τη δεδηλωμένη τοποθέτησή του σχετικά με αυτά τα θέματα, και 
ειδικότερα στη σύστασή του, με ημερομηνία 21 Ιουνίου 1958, το ψήφισμά του, με 
ημερομηνία 7 Ιουλίου 1981 που εγκρίνει την έκθεση Zagari, τις συστάσεις του για τη 
διακυβερνητική διάσκεψη της 13ης Απριλίου 2000 και τα συνοδευτικά της ψηφίσματα 
στις εκθέσεις 2010/2211(INI), 2011/2202(DEC), 2012/2001(BUD), 2012/2006(BUD) και 
2012/2016(BUD), 

– έχοντας υπόψη τις γραπτές ερωτήσεις E-000181-2007, E-006174-2009, E-006258-2009, 
E-002934-2012, E-002935-2012, E-004134-2012 και E-004135-2012 προς την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα, του Σεπτεμβρίου 2002, προς το 
Προεδρείο σχετικά με το κόστος διατήρησης τριών τόπων εργασίας,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της κοινής ομάδας εργασίας του Προεδρείου και της 
Επιτροπής Προϋπολογισμών σχετικά με τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου για το 
2012,

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις δραστηριότητάς του για τις περιόδους 1993-1999, 1999-2004, 
2004-2009 και 2009-2011,

– έχοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), και 
συγκεκριμένα τις υποθέσεις C-230/811, C-345/952 και τις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-
237/11 και C-238/113,

– έχοντας υπόψη την αναφορά που ελήφθη το 2006 εκ μέρους της εκστρατείας "One Seat", 
η οποία υπογράφηκε από περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 41, 48 και 74α του Κανονισμού του,

                                               
1  Υπόθεση C-230/81, Λουξεμβούργο κατά Κοινοβουλίου.
2  Υπόθεση C-345/95, Γαλλία κατά Κοινοβουλίου.
3  Υπόθεση C-237/11 και C-238/11, Γαλλία κατά Κοινοβουλίου.
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– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Αναφορών (A7-
0000/2013),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 341 της ΣΛΕΕ και το πρωτόκολλο 6, που προσαρτάται 
στις Συνθήκες, ορίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει την έδρα του στο Στρασβούργο, όπου 
διεξάγονται 12 μηνιαίες περίοδοι συνόδου της ολομελείας, συμπεριλαμβανομένης της 
συνόδου για τον προϋπολογισμό, ότι οι περίοδοι των πρόσθετων συνόδων της ολομελείας 
πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες, ότι οι επιτροπές του συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες 
και ότι η γενική γραμματεία του και οι υπηρεσίες της παραμένουν στο Λουξεμβούργο. 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 10 και 14 της ΣΕΕ ορίζουν ότι η ΕΕ είναι 
αντιπροσωπευτική δημοκρατία, ότι οι πολίτες εκπροσωπούνται άμεσα στο επίπεδο της 
Ένωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι συννομοθέτης από κοινού και επί ίσοις 
όροις με το Συμβούλιο· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 232 της ΣΛΕΕ επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να ψηφίζει
τον εσωτερικό κανονισμό του και να καθορίζει τη διάρκεια των συνόδων ολομελείας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΕΕ έχει δηλώσει ότι ο τόπος στον οποίο εδρεύει το 
Κοινοβούλιο δεν πρέπει να παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία του· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι έχει επίσης δηλώσει ότι η διατήρηση διαφόρων τόπων εργασίας συνεπάγεται 
μειονεκτήματα και κόστος αλλά και ότι οποιαδήποτε βελτίωση της παρούσας κατάστασης 
απαιτεί τροποποίηση της Συνθήκης άρα και τη συναίνεση των κρατών μελών·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει αλλάξει εντελώς χαρακτήρα, και 
συγκεκριμένα από συμβουλευτικό σώμα με 78 αποσπασμένα μέλη, τα οποία (κυρίως για 
πρακτικούς λόγους) μοιράζονταν τις εγκαταστάσεις του με την Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης  στο Στρασβούργο, σε άμεσα εκλεγμένο και 
υπό την πλήρη έννοια Κοινοβούλιο με 754 μέλη, το οποίο είναι σήμερα συννομοθέτης επί 
ίσοις όροις με το Συμβούλιο·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο διαπιστώνεται κατ’ εξοχήν από τη μεγέθυνση του 
νομοθετικού του δυναμικού, όπως αντανακλάται στην αύξηση του αριθμού των 
διαδικασιών συναπόφασης (συνήθεις νομοθετικές διαδικασίες πλέον) από τις 165, την 
περίοδο 1993-1999, στις 454, την περίοδο 2004-2009, και σε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό 
κατά την παρούσα κοινοβουλευτική θητεία·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυξημένες νομοθετικές δραστηριότητες και αρμοδιότητες 
αντανακλώνται στην αύξηση του οργανικού προσωπικού στις Βρυξέλλες κατά 377% (από 
1.180 υπαλλήλους σε 5.635 υπαλλήλους ) από το 1993 ώς το 2013, που υπερβαίνει 
μακράν την αύξηση του αριθμού των βουλευτών του ΕΚ κατά 48% την ίδια περίοδο·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταβολή του ρόλου του Κοινοβουλίου αντικατοπτρίζεται και 
στην αύξηση κατά 150% των διοργανικών συνεδριάσεων, από τις 16.000 στις 40.000, 
όπως υπολογίζεται, μεταξύ 2009 και 2013, και από τις συνεχείς διαπραγματεύσεις και 
τριμερείς διαλόγους με την Επιτροπή, το Συμβούλιο και μεμονωμένα κράτη μέλη, που 
ενσωματώνονται τώρα στη νομοθετική διαδικασία και έχουν οδηγήσει σε ραγδαία 
αύξηση τον αριθμό των συμφωνιών κατά την πρώτη ανάγνωση, από το 28%, την περίοδο 
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1999-2004, στο 72%, την περίοδο 2004-2009·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δομή του χρονοδιαγράμματος του Κοινοβουλίου (που 
καθορίστηκε κατά τη διάσκεψη του Εδιμβούργου το 1992) προηγήθηκε όλων των 
αλλαγών στον ρόλο του μετά την έγκριση των Συνθηκών του Μάαστριχτ, του 
Άμστερνταμ, της Νίκαιας και της Λισαβόνας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχουν ήδη 
συγκεντρώσει τις εργασίες στις Βρυξέλλες, όπου διεξάγονται αποκλειστικά πλέον όλες οι 
συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι οποίες παλιότερα διεξάγονταν πάντα στην 
εκάστοτε χώρα που αναλάμβανε εναλλάξ την Προεδρία· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωγραφική απόσταση μεταξύ των επίσημων εδρών των 
συννομοθετικών φορέων (435 χλμ) απομονώνει το Κοινοβούλιο όχι μόνο από το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή αλλά και από άλλους παράγοντες όπως τις ΜΚΟ, τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών αλλά 
και από μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς δημοσιογραφικές κοινότητες του κόσμου·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το επιπλέον ετήσιο κόστος από τον γεωγραφικό διασκορπισμό 
του Κοινοβουλίου έχει υπολογιστεί συντηρητικά ότι κυμαίνεται μεταξύ 169 εκατ. και 204 
εκατ. ευρώ1, πράγμα που ισοδυναμεί με ποσοστό μεταξύ 15 % και 20 % του ετήσιου 
προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, ενώ ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος είναι επίσης
σημαντικός, καθώς οι εκπομπές CO2 που οφείλονται στις μεταφορές από και προς τους 
τρεις τόπους εργασίας υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε τουλάχιστον 19.000 τόνους2·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 78% όλων των εκπομπών που προέρχονται από το οργανικό 
προσωπικό του Κοινοβουλίου (κατά μέσο όρο, 3.172 μηνιαίως) προκύπτουν ως άμεσο 
αποτέλεσμα του γεωγραφικού του διασκορπισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ τα 
κτήρια του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο χρησιμοποιούνται μόνο 42 ημέρες κατ’ έτος 
(και παραμένει εκτός χρήσεως για το 89% του χρόνου), πρέπει να θερμαίνονται, να 
επανδρώνονται και να συντηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να επιτευχθεί μεγάλη εξοικονόμηση κόστους αν 
καταργηθεί ο γεωγραφικός διασκορπισμός του Κοινοβουλίου, ιδίως στο παρόν 
οικονομικό κλίμα·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, μετά την πρότασή του το 1958 να βρίσκεται 
κοντά στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, έχει εκφράσει επανειλημμένως, μέσω πολλών 
εκθέσεων, διακηρύξεων και δηλώσεων, την επιθυμία του για πρακτικότερη και 
αποτελεσματικότερη οργάνωση εργασιών· 

ΙΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι πολίτες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του 1,27 εκατομμυρίου 
πολιτών που υπέγραψαν αναφορά με την οποία ζητούν να υπάρχει μία έδρα, έχουν 
εκφράσει επανειλημμένως τη δυσαρέσκειά τους για τον παρόντα τρόπο οργάνωσης·

                                               
1 Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (έκθεση Liberadzki) (A7-0120/2012), 
κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0155.
2 «European Parliament two-seat operation: Environmental costs, transport & energy» (Το σύστημα της διπλής 
έδρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Περιβαλλοντικό κόστος, μεταφορές & ενέργεια), έκθεση που συνέταξε η 
Eco-Logica Ltd. για λογαριασμό της Ομάδας των Πρασίνων/ΕΕΣ, Νοέμβριος 2007.
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1. πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει το δικαίωμα να καθορίζει μόνο του τον τρόπο 
διεξαγωγής των εργασιών του, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να αποφασίζει 
πού και πότε θα διεξάγονται οι συνεδριάσεις του·

2. δεσμεύεται επομένως να ξεκινήσει συνήθη διαδικασία αναθεώρησης σύμφωνα με το 
άρθρο 48 της ΣΕΕ για να προτείνει τις αναγκαίες τροποποιήσεις στο άρθρο 341 της ΣΛΕΕ 
και στο πρωτόκολλο 6, ώστε να μπορεί το Κοινοβούλιο να αποφασίζει χωρίς 
περιορισμούς σχετικά με την εσωτερική του οργάνωση, συμπεριλαμβανομένων της 
καταρτίσεως του χρονοδιαγράμματός του και του τόπου όπου θα εδρεύει·

3. αποφασίζει να μην προβεί σε συστάσεις όσον αφορά τις έδρες των άλλων οργάνων της 
ΕΕ·

4. αναγνωρίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική απόφαση του Κοινοβουλίου για τον τρόπο 
διεξαγωγής των εργασιών του πρέπει να διασφαλίζει επαρκή χρόνο για διάλογο καθώς και 
για μία ομαλή μετάβαση· 

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και 
στα κοινοβούλια των κρατών μελών.


