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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa Liidu institutsioonide asukoha kohta
(2012/2308(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 232 ja 341,

– võttes arvesse aluslepingutele lisatud protokolli nr 6 Euroopa Liidu institutsioonide ning 
teatud organite, asutuste ja talituste asukoha kohta,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 10, 14 ja 18,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi väljendatud seisukohta neis küsimustes, eriti tema 21. 
juuni 1958. aasta soovitust, 7. juuli 1981. aasta resolutsiooni, millega võeti vastu Zagari 
raport, 13. aprilli 2000. aasta soovitusi valitsustevahelisele konverentsile ning 
dokumentide 2010/2211(INI), 2011/2202(DEC), 2012/2001(BUD), 2012/2006(BUD) ja 
2012/2016(BUD) juurde kuuluvaid resolutsioone,

– võttes arvesse komisjonile ja nõukogule esitatud kirjalikke küsimusi E-000181-2007, E-
006174-2009, E-006258-2009, E-002934-2012, E-002935-2012, E-004134-2012 ja E-
004135-2012,

– võttes arvesse peasekretäri 2002. aasta septembri raportit juhatusele seoses kolme asukoha 
säilitamisega seotud kuludega,

– võttes arvesse juhatuse ja eelarvekomisjoni ühise töörühma raportit Euroopa Parlamendi 
2012. aasta eelarve kohta,

– võttes arvesse oma aastate 1993–1999, 1999–2004, 2004–2009 ja 2009–2011 
tegevusaruandeid,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu praktikat, eelkõige kohtuasju C-230/811, C-345/952

ning ühendatud kohtuasju C-237/11 ja C-238/113,

– võttes arvesse ühe asukoha kampaania 2006. aasta petitsiooni, millele andis allkirja üle 1,2 
miljoni Euroopa Liidu kodaniku,

– võttes arvesse kodukorra artikleid 41, 48 ja 74 a,

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni ja petitsioonikomisjoni 
arvamusi (A7-0000/2013),

A. arvestades, et ELi toimimise lepingu artiklis 341 ja aluslepingute lisaprotokollis nr 6 
öeldakse, et Euroopa Parlamendi asukoht on Strasbourgis, kus peetakse 12 igakuist 

                                               
1 Kohtuasi C-230/81, Luxemburg v Euroopa Parlament.
2 Kohtuasi C-345/95, Prantsusmaa v Euroopa Parlament.
3 Kohtuasjad C-237/11 ja C-238/11, Prantsusmaa v Euroopa Parlament.
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täisistungjärku, sealhulgas eelarveistungjärk, et lisaistungjärgud peetakse Brüsselis, 
Euroopa Parlamendi komiteed käivad koos Brüsselis ning peasekretariaat ja selle talitused 
jäävad Luxembourgi;

B. arvestades, et ELi lepingu artiklite 10 ja 14 kohaselt toimib liit esindusdemokraatia alusel 
ning kodanikud on liidu tasandil otseselt esindatud Euroopa Parlamendis, kes täidab 
nõukoguga võrdsel alusel seadusandja ülesandeid;

C. arvestades, et ELi toimimise lepingu artiklis 232 lubatakse parlamendil võtta vastu oma 
kodukord ja määrata kindlaks täiskogu istungjärkude pikkus;

D. arvestades, et Euroopa Kohus on teatanud, et asukoht ei või takistada parlamendi 
nõuetekohast toimimist; arvestades, et lisaks on ta väitnud, et parlamendi mitmest 
asukohast tulenevad puudused ja kulud, kuid et igasuguseks praeguse olukorra 
parandamiseks on vaja muuta aluslepingut ja selleks on tarvis liikmesriikide nõusolekut;

E. arvestades, et parlament on teinud läbi täieliku muutuse – 78 lähetatud liikmega 
nõuandvast organist, kes peamiselt praktilistel põhjustel jagas Strasbourgis tööruume 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assambleega, on ta muutunud täieõiguslikuks, otseselt 
valitavaks, 754 liikmega parlamendiks, kes on nüüd nõukoguga võrdne kaasseadusandja;

F. arvestades, et seda muutust kajastab kõige selgemini parlamendi seadusandlike volituste 
laienemine, mida näitab kaasotsustamismenetluste (nüüd seadusandlik tavamenetlus) arvu 
kasv – aastatel 1993–1999 oli neid menetlusi 165, aastatel 2004–2009 juba 454, ning 
käesoleval ametiajal on see arv veelgi suurem;

G. arvestades, et õigusloome ja vastutuse kasvu kajastab asjaolu, et aastatel 1993–2013 
kasvas korraliste töötajate arv Brüsselis 377% (1 180-lt 5 635 töötajani), mis 
mitmekordselt ületab parlamendiliikmete arvu 48-protsendilise kasvu samal ajavahemikul;

H. arvestades, et parlamendi muutunud rolli näitab ka institutsioonidevaheliste kohtumiste 
arvu kasv 150% võrra (ajavahemikus 2009–2013 suurenes nende arv 16 000-lt 
hinnanguliselt 40 000-le), ning õigusloomeprotsessi osaks muutunud pidevad 
läbirääkimised ja kolmepoolsed kohtumised komisjoni, nõukogu ja eri liikmesriikidega on 
järsult suurendanud esimesel lugemisel saavutatud kokkulepete osakaalu (28% aastatel 
1999–2004 ja 72% aastatel 2004–2009);

I. arvestades, et 1992. aasta Edinburghi tippkohtumise ajast pärinev parlamendi ajakava 
ülesehitus kinnitati enne, kui leidsid aset kõik tema ülesannete muutused tulenevalt 
Maastrichti, Amsterdami, Nice’i ja Lissaboni lepingute vastuvõtmisest;

K. arvestades, et nõukogu ja Euroopa Ülemkogu on juba koondanud oma tegevuse 
Brüsselisse, kus nüüd toimuvad kõik Euroopa Ülemkogu kohtumised (varem peeti need 
alati parajasti nõukogu eesistujaks olnud riigis);

L. arvestades, et kaasseadusandjatena toimivate organite ametlike asukohtade vaheline 
kaugus – 435 km – lahutab parlamendi lisaks nõukogule ja komisjonile ka teistest 
sidusrühmadest – VVOdest, kodanikuühiskonna organisatsioonidest, liikmesriikide 
esindustest ning ühest maailma suurimast rahvusvahelisest ajakirjanike kogukonnast;
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M. arvestades, et tagasihoidlike arvestuste kohaselt jääb parlamendi mitmest asukohast 
tingitud aastaste lisakulude suurus vahemikku 169 kuni 204 miljonit eurot1, mis 
moodustab 15–20% parlamendi aastaeelarvest, ja et sellel on ka oluline keskkonnamõju, 
kuna kolme asukoha vahet sõitmisest põhjustatud CO2 heitkoguste suuruseks hinnatakse 
vähemalt 19 000 tonni2;

N. arvestades, et 78% parlamendi korraliste töötajate kõigist missioonidest (3 172 keskmiselt 
kuu kohta) on otseselt tingitud mitme asukoha olemasolust; arvestades, et Strasbourgis 
asuvaid parlamendi hooneid kasutatakse praegu vaid 42 päeval aastas (89% ajast on nad 
kasutamata), kuid neid tuleb kütta, hooldada ja mehitada kogu aasta kestel;

O. arvestades, et parlamendi mitmest asukohast tingitud kulud võiksid eriti praeguses 
majandusolukorras olla tähtis kokkuhoiu allikas;

P. arvestades, et alates oma 1958. aasta soovitusest asuda nõukogu ja komisjoni läheduses on 
parlament oma arvukates raportites, deklaratsioonides ja avaldustes alati väljendanud 
soovi tõhusama ja praktilisema töökorralduse järele;

Q. arvestades, et ELi kodanikud, s.h need 1,27 miljonit, kes andsid allkirja parlamendi ühte 
asukohta taotlevale petitsioonile, on korduvalt väljendanud rahulolematust praeguse 
olukorraga;

1. on veendunud, et Euroopa Parlamendil peab olema õigus määrata ise oma töökord, 
sealhulgas otsustada, kus ja millal ta peab oma istungeid;

2. kohustub seepärast algatama ELi lepingu artikli 48 põhjal aluslepingu tavalise 
läbivaatamismenetluse, et teha ettepanek muuta ELi toimimise lepingu artiklit 341 ja 
protokolli nr 6, mis on vajalik selleks, et parlament saaks ise täielikult otsustada oma 
sisekorralduse, sealhulgas oma ajakava kehtestamise ja asukoha küsimused;

3. otsustab mitte anda mingeid soovitusi teiste ELi institutsioonide asukoha osas;

4. tunnistab, et parlamendi kõigi edasiste oma töökorda puudutavate otsuste puhul tuleb anda 
piisavalt aega mõtlemiseks, arutamiseks ja muutuste läbimõeldud elluviimiseks;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
Euroopa Ülemkogule ning liikmesriikide riigipeadele, valitsusjuhtidele ja parlamentidele.

                                               
1 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Parlament (Liberadzki raport) (A7-
0120/2012). Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0155.
2 Euroopa Parlamendi toimimine kahes asukohas. Keskkonnakulud, transport ja energeetika. Koostaja: Eco-
Logica Ltd. fraktsiooni Verts/ALE tellimusel. November 2007.


