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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az európai uniós intézmények székhelyeinek elhelyezéséről
(2012/2308(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 232. és 341. cikkére,

– tekintettel a Szerződésekhez csatolt, az Európai Unió intézményeinek, egyes szerveinek, 
hivatalainak és szervezeti egységeinek székhelyéről szóló 6. jegyzőkönyvre,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 10., 14. és 48. cikkére,

– tekintettel az e kérdésben kinyilvánított álláspontjára, különösen 1958. június 21-i 
ajánlására, a Zagari-jelentést elfogadó 1981. július 7-i állásfoglalására, a 2000. április 13-i 
kormányközi konferencia ajánlásaira és kapcsolódó állásfoglalásaira (2010/2211(INI), 
2011/2202(DEC), 2012/2001(BUD), 2012/2006(BUD) és 2012/2016(BUD),

– tekintettel a Bizottsághoz és a Tanácshoz intézett E-000181-2007, E-006174-2009, E-
006258-2009, E-002934-2012, E-002935-2012, E-004134-2012 és E-004135-2012 
számú, írásbeli választ igénylő kérdésre,

– tekintettel a főtitkár Elnökségnek benyújtott, a három munkahelyszín fenntartásának 
költségéről szóló 2002. szeptemberi jelentésére,

– tekintettel az Elnökség és a Költségvetési Bizottság közös munkacsoportjának a Parlament 
2012. évi költségvetéséről készített jelentésére,

– tekintettel az 1993–1999, 1999–2004, 2004–2009 és 2009–2011 közötti időszakokban 
végzett tevékenységéről szóló jelentéseire,

– tekintettel az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatára, különösen a C-230/811

ügyben, a C-345/952 ügyben, valamint a C-237/11 és C-238/11 egyesített ügyekben3

hozott ítéletére,

– tekintettel az „Egy székhely” kampány által 2006-ban benyújtott, több mint 1,2 millió 
uniós polgár által aláírt petícióra,

– tekintettel eljárási szabályzata 41., 48. és 74a. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság és a 
Petíciós Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

A. mivel az EUMSZ 341. cikke és a Szerződésekhez csatolt 6. jegyzőkönyv úgy rendelkezik, 
hogy a Parlament székhelye 12 havi plenáris ülés tekintetében – beleértve a 

                                               
1  C-230/81, Luxemburg kontra Parlament ügy.
2  C-345/95, Franciaország kontra Parlament ügy.
3  C-237/11 és C-238/11, Franciaország kontra Parlament ügy.
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költségvetéssel foglalkozó ülést – Strasbourg, míg a kiegészítő plenáris ülések helyszíne 
Brüsszel, bizottságai Brüsszelben ülnek össze, főtitkársága és annak egységei pedig 
Luxembourgban működnek;

B. mivel az EUSZ 10. és 14. cikke megállapítja, hogy az EU képviseleti demokrácia, 
amelyben az európai polgárok közvetlen képviseletét a Parlament látja el, amely a 
Tanáccsal egyenlő jogú jogalkotó;

C. mivel a Parlament az EUMSZ 232. cikke alapján elfogadhatja saját eljárási szabályzatát és 
meghatározhatja plenáris üléseinek hosszát;

D. mivel a Bíróság kinyilvánította, hogy a székhely elhelyezése nem hátráltathatja a 
Parlament jó működését; mivel azt is megállapította, hogy a több munkahelyszín megléte 
hátrányokkal és költségekkel jár, ám azt is, hogy a jelenlegi helyzet bármiféle javítása a 
Szerződés megváltoztatását, azaz a tagállamok egyetértését igényli;

E. mivel a Parlament teljes egészében átalakulva egy 78 kiküldött képviselő alkotta 
testületből – amely főleg gyakorlati okokból helyiségeit megosztotta a strasbourgi Európa 
Tanács Parlamenti Közgyűlésével – teljes és közvetlenül választott, 754 tagú Parlamentté 
vált, amely mára a Tanáccsal azonos státuszú jogalkotóvá lépett elő;

F. mivel ez legvilágosabban jogalkotói képességének növekedésével illusztrálható, amely 
megmutatkozik az együttdöntési (ma már rendes jogalkotási) eljárások számának 
növekedésében: számuk az 1993 és 1999 közötti időszakban 165 volt, 2004–2009-ben 
454, a jelenlegi ciklusban pedig ennél is nagyobb;

G. mivel a jogalkotói tevékenység és felelősség növekedése abban is tükröződik, hogy a 
Brüsszelben dolgozó hivatali létszám 1993 és 2013 között 377%-kal (1180-ről 5635-re) 
nőtt, jóval meghaladva az EP-képviselők számának ugyanebben az időszakban 
bekövetkezett 48%-os növekedését;

H. mivel a Parlament változó szerepét mutatja az is, hogy 2009 és 2013 között az 
intézményközi értekezletek száma 150%-kal (16 000-ről körülbelül 40 000-re) nőtt, 
továbbá az, hogy folyamatosan tartanak a Bizottság, a Tanács és az egyes tagállamok 
közötti – immár a jogalkotási folyamat részét képező – tárgyalások és háromoldalú 
egyeztetések, amelyek következtében igen lényegesen (az 1999–2004 közötti 28%-ról 
2004–2009-ben 72%-ra) megnőtt az első olvasat során elért megállapodások száma;

I. mivel a parlamenti naptár (az 1992. évi edinburghi csúcstalálkozón megállapított) 
szerkezete a Maastrichti, az Amszterdami, a Nizzai és a Lisszaboni Szerződést megelőző 
időszakból származik;

K. mivel a Tanács és az Európai Tanács működésének zöme Brüsszelben zajlik, és kivétel 
nélkül itt tartják az Európai Tanács találkozóit (ezekre régebben mindig a soros elnökséget 
betöltő országban került sor);

L. mivel a társjogalkotói testületek hivatalos székhelyei közötti földrajzi távolság (435 km) 
folytán a Parlament elszigetelődik nem csak a Tanácstól és a Bizottságtól, hanem más 
érdekelt felektől – így a nem kormányzati és civil társadalmi szervezetektől, a tagállami 
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képviseletektől és a világ egyik legnépesebb nemzetközi újságírói közösségétől – is;

M. mivel a Parlament többes földrajzi elhelyezkedéséből adódó járulékos költségek 
konzervatív becslés szerint évi 169 millió és 204 millió euró közötti összegre tehetők1, 
ami egyenértékű a Parlament éves költségvetésének 15–20%-ával, továbbá jelentős a 
környezeti hatás is, mivel a három munkahelyszín közötti ingázással járó CO2-kibocsátás 
becslések szerint legalább 19 000 tonnát tesz ki2;

N. mivel a Parlament hivatali személyzete által teljesített valamennyi kiküldetés 78%-a 
(átlagosan havi 3172 alkalom) a földrajzi elkülönülés közvetlen következménye; mivel a 
Parlament strasbourgi épületeinek kihasználtsága jelenleg csupán 42 nap/év (az idő 89%-
ában üresen állnak), ám fűtésükről, személyzetükről és karbantartásukról egész évben 
gondoskodni kell;

O. mivel a Parlament többes földrajzi elhelyezkedéséből adódó kiadások területén jelentős 
potenciális megtakarítások érhetők el, különösen a jelenlegi gazdasági környezetben;

P. mivel a Parlament mindig is – attól kezdve, hogy 1958-ban javasolta, hogy a Tanács és a 
Bizottság közelében nyerjen elhelyezést – számos jelentésben, nyilatkozatban és 
kijelentésben kifejezte szándékát a gyakorlati szempontból megfelelőbb és hatékonyabb 
munkakörnyezet megvalósítására;

Q. mivel az EU polgárai – beleértve azt az 1,27 millió polgárt, akik aláírták az egyetlen 
székhelyt követelő petíciót – többször hangot adtak a jelenlegi helyzettel szembeni 
elégedetlenségüknek;

1. úgy véli, hogy a Parlament számára biztosítani kell a jogot ahhoz, hogy rendelkezzék saját 
munkakörnyezetével kapcsolatban, beleértve az annak eldöntéséhez való jogot is, hogy 
hol és mikor ülésezzen;

2. ezért kötelezi magát, hogy az EUSZ 48. cikke alapján kezdeményezi a Szerződés rendes 
felülvizsgálatát az EUMSZ 341. cikke és a 6. jegyzőkönyv annak lehetővé tételéhez 
szükséges megváltoztatására irányuló javaslat benyújtása útján, hogy a Parlament teljes 
körben határozhasson belső szervezetéről, beleértve naptárának kialakítását és 
székhelyének megválasztását;

3. úgy határoz, hogy a többi uniós intézmény székhelyével kapcsolatban nem tesz 
ajánlásokat;

4. tudatában van annak, hogy a Parlament saját munkakörnyezetére vonatkozó jövőbeli 
határozatainak elégséges időt kell biztosítaniuk a vitához és az átgondoláshoz, valamint a
rendezett átmenethez;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az 

                                               
1 2010 . évi mentesítés: AZ EU általános költségvetése, Európai Parlament (Liberadzki-jelentés) (A7-
0120/2012); elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0155.
2 „European Parliament two-seat operation: Environmental costs, transport & energy” („Az Európai Parlament 
két székhely között: Környezeti költségek, közlekedés és energia”), az Eco-Logica Ltd. összefoglalója a 
Verts/ALE képviselőcsoport számára, 2007. november.
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Európai Tanácsnak, valamint a tagállamok állam- és kormányfőinek és parlamentjeinek.


