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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan unionin toimielinten kotipaikan sijainnista
(2012/2308(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 232 ja 
341 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimuksien liitteenä olevan, Euroopan unionin toimielinten ja 
tiettyjen elinten, laitosten ja yksikköjen kotipaikan sijainnista tehdyn pöytäkirjan N:o 6,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 10, 14 ja 48 artiklan,

– ottaa huomioon näihin asioihin erityisesti 21. kesäkuuta 1958 antamassaan suosituksessa, 
7. heinäkuuta 1981 antamassaan päätöslauselmassa, jossa hyväksyttiin Zagarin mietintö, 
hallitustenväliselle konferenssille 13. huhtikuuta 2000 antamissaan suosituksissa sekä 
asiakirjoihin 2010/2211(INI), 2011/2202(DEC), 2012/2001(BUD), 2012/2006(BUD) ja 
2012/2016(BUD) liittyvissä päätöslauselmissa esittämänsä kannan,

– ottaa huomioon komissiolle ja neuvostolle esitetyt kirjalliset kysymykset E-000181-2007, 
E-006174-2009, E-006258-2009, E-002934-2012, E-002935-2012, E-004134-2012 ja 
E-004135-2012, 

– ottaa huomioon pääsihteerin puhemiehistölle syyskuussa 2002 antaman raportin kolmen 
toimipaikan säilyttämisestä aiheutuvista kustannuksista,

– ottaa huomioon puhemiehistön ja budjettivaliokunnan yhteisen työryhmän laatiman 
raportin parlamentin talousarviosta vuodeksi 2012,

– ottaa huomioon toimintakertomuksensa vuosilta 1993–1999, 1999–2004, 2004–2009 ja 
2009–2011,

– ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön ja erityisesti asiat 
C-230/811, C-345/952 ja yhdistetyt asiat C-237/11 ja C-238/113, 

– ottaa huomioon One Seat -kampanjassa tehdyn vetoomuksen, jonka yli 1,2 miljoonaa 
EU:n kansalaista allekirjoitti,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 41, 48 ja 74 a artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
sekä budjettivaliokunnan ja vetoomusvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2013),

                                               
1 Asia C-230/81, Luxemburg vastaan parlamentti.
2 Asia C-345/95, Ranska vastaan parlamentti.
3 Asiat C-237/11 ja C-238/11, Ranska vastaan parlamentti.
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A. ottaa huomioon, että SEUT:n 341 artiklassa ja perussopimusten liitteenä olevassa 
pöytäkirjassa nro 6 määrätään, että Euroopan parlamentin kotipaikka on Strasbourg, jossa 
pidetään kaksitoista kuukausittaista täysistuntoa, mukaan lukien talousarviota käsittelevä 
istunto, ja että ylimääräiset täysistunnot pidetään Brysselissä, että parlamentin valiokunnat 
kokoontuvat Brysselissä ja että parlamentin pääsihteeristö ja yksiköt säilytetään 
Luxemburgissa;

B. ottaa huomioon, että SEU:n 10 ja 14 artiklassa todetaan, että EU on edustuksellinen 
demokratia, että Euroopan parlamentti edustaa suoraan kansalaisia unionin tasolla ja 
toimii yhdessä neuvoston kanssa lainsäätäjänä;

C. ottaa huomioon, että SEUT:n 232 artiklan nojalla parlamentilla on oikeus itse hyväksyä 
työjärjestyksenä ja päättää täysistuntojaksojen pituudesta;

D. ottaa huomioon, että unionin tuomioistuin on todennut, että toimipaikan sijainti ei ole este 
parlamentin hyvälle toiminnalle; toteaa, että tuomioistuin on lisäksi todennut, että useasta 
toimipaikasta aiheutuu haittaa ja kuluja, mutta myös että nykyisen tilanteen korjaaminen 
vaatii perussopimuksen muuttamista ja siten jäsenvaltioiden hyväksyntää;

E. ottaa huomioon, että parlamentti on täysin muuttunut 78 lähetetystä jäsenestä koostuneesta 
neuvoa-antavasta elimestä, joka lähinnä käytännön syistä jakoi toimitilansa Euroopan 
neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen kanssa Strasbourgissa, täysin 
toimintakykyiseksi suoraan valituksi parlamentiksi, jossa on 754 jäsentä ja joka on
yhdenvertainen lainsäätäjä neuvoston kanssa;

F. toteaa, että tämä näkyy selvimmin parlamentin lainsäädäntökapasiteetin kasvuna, josta on 
osoituksena yhteispäätösmenettelyjen (nyt tavallisia lainsäätämismenettelyjä) määrän 
lisääntyminen 165:stä vuosina 1993–1999 454:ään vuosina 2004–2009; toteaa, että 
yhteispäätösmenettelyjen määrä on vielä suurempi nykyisen vaalikauden aikana;

G. toteaa, että lainsäädäntätoiminnan ja vastuun lisääntymistä kuvastaa se, että Brysselissä 
työskentelevien vakinaisten toimihenkilöiden määrä on kasvanut 377 prosentilla 
(1 180 henkilöstä vuonna 1993 5 635 henkilöön vuonna 2013) eli huomattavasti enemmän 
kuin parlamentin jäsenten määrä, joka on kasvanut 48 prosentilla);

H. toteaa, että parlamentin roolin muuttuminen näkyy myös toimielinten välisten kokousten 
lisääntymisenä 150 prosentilla 16 000:sta arviolta 40 000:een vuodesta 2009 vuoteen 2013 
sekä jatkuvina neuvotteluina ja trilogeina komission, neuvoston ja yksittäisten 
jäsenvaltioiden kanssa, koska ne ovat nyt osa lainsäädäntömenettelyä ja ovat johtaneet 
siihen, että asioista päästään huomattavasti useammin sopimukseen ensimmäisessä 
käsittelyssä; toteaa, että tällaisten tapausten määrä on lisääntynyt 28 prosentista vuosina 
1999–2004 72 prosenttiin vuosina 2004–2009;

I. ottaa huomioon, että parlamentin istuntokalenterin rakenne (joka vahvistettiin 
Edinburghin huippukokouksessa vuonna 1992) on vanhempi kuin kaikki parlamentin 
tehtäviin Maastrichtin, Amsterdamin, Nizzan ja Lissabonin sopimuksilla tehdyt 
muutokset;

K. ottaa huomioon, että neuvosto ja Eurooppa-neuvosto ovat jo keskittäneet työskentelynsä 



PR\938995FI.doc 5/6 PE513.103v02-00

FI

Brysseliin ja että kaikki Eurooppa-neuvoston kokoukset, jotka aikaisemmin pidettiin aina 
puheenjohtajavaltiossa, pidetään nyt siellä;

L. ottaa huomioon, että lainsäädäntöelinten virallisten toimipaikkojen välinen 
maantieteellinen etäisyys (435 km) erottaa parlamentin neuvoston ja komission lisäksi 
myös muista sidosryhmistä, kuten valtioista riippumattomista järjestöistä, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöistä ja jäsenvaltioiden edustajista sekä yhdestä maailman 
suurimmista kansainvälisistä journalistiyhteisöistä;

M. ottaa huomioon, että parlamentin toiminnan jakautumisesta eri toimipaikkoihin aiheutuvat 
vuotuiset lisäkustannukset ovat varovaisten arvioiden mukaan 169 miljoonan ja 
204 miljoonan euron välillä1, mikä vastaa 15–20 prosenttia parlamentin vuosittaisesta 
talousarviosta; toteaa, että myös ympäristövaikutukset ovat merkittävät ja että kolmen 
toimipaikan välisistä matkoista aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ovat arviolta vähintään 
19 000 tonnia2; 

N. toteaa, että 78 prosenttia kaikista parlamentin vakituisen henkilöstön matkoista 
(keskimäärin 3 172 kuukaudessa) ovat suoraan seurausta parlamentin toimimisesta 
useassa eri toimipaikassa; toteaa, että Euroopan parlamentin Strasbourgin rakennuksia 
käytetään nykyisin vain 42 päivänä vuodessa (ne ovat siis käyttämättöminä 89 prosenttia 
ajasta), mutta niissä on kuitenkin oltava ympärivuotinen lämmitys ja henkilöstö ja niitä on 
ylläpidettävä jatkuvasti;

O. toteaa, että parlamentin kolmesta eri toimipaikasta aiheutuvat kustannukset ovat tärkeä 
säästökohde, erityisesti nykyisenä taloudellisesti vaikeana aikana;

P. ottaa huomioon, että parlamentti on siitä lähtien, kun vuonna 1958 ehdotettiin, että 
parlamentin tulisi sijaita lähellä neuvostoa ja komissiota, lukuisissa mietinnöissä, 
julkilausumissa ja kannanotoissa ilmaissut toivovansa, että sen työskentely voitaisiin 
järjestää käytännöllisemmin ja tehokkaammin;

Q. ottaa huomioon, että EU:n kansalaiset – mukaan luettuina vetoomuksen allekirjoittaneet 
1,27 miljoonaa kansalaista – ovat toistuvasti ilmaisseet tyytymättömyytensä nykyisiin 
järjestelyihin;

1. katsoo, että parlamentilla olisi oltava oikeus päättää työskentelyään koskevista 
järjestelyistä, mukaan luettuna oikeus päättää, missä ja milloin se kokoontuu;

2. sitoutuu siksi aloittamaan SEU:n 48 artiklan mukaisen tavanomaisen perussopimusten 
tarkistusmenettelyn sellaisten muutosten ehdottamiseksi SEUT:n 341 artiklaan ja 
pöytäkirjaan nro 6, jotka ovat välttämättömiä, jotta parlamentti voisi täysimääräisesti 
päättää sisäisestä organisaatiostaan, mukaan luettuina sen istuntokalenterin laatiminen ja 
sen kotipaikka; 

3. päättää olla antamatta suosituksia muiden EU:n toimielinten kotipaikasta;
                                               
1 Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio, Euroopan parlamentti (Liberadzkin mietintö) (A7-0120/2012), 
hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0155.
2 Eco-Logica LTD:n Verts/ALElle laatima kertomus “European Parliament two-seat operation: Environmental 
costs, transport & energy”, marraskuu 2007.
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4. on tietoinen siitä, että ennen parlamentin työn järjestelyä koskevien päätösten tekemistä 
on varattava riittävästi aikaa keskustelulle ja pohdinnalle ja että on määrättävä 
asianmukaisesta siirtymäajasta;

5. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
Eurooppa-neuvostolle sekä jäsenvaltioiden valtion- ja hallitusten päämiehille, hallituksille 
ja parlamenteille.


