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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos Sąjungos institucijų būstinių vietos
(2012/2308(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 232 ir 341 straipsnius,

– atsižvelgdamas į prie Sutarčių pridėtą Protokolą Nr. 6 dėl Europos Sąjungos institucijų, 
tam tikrų įstaigų, organų bei padalinių būstinių vietos,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 10, 14 ir 48 straipsnius,

– atsižvelgdamas į savo poziciją, pareikštą šiuo klausimu, ypač į savo 1958 m. birželio 21 d. 
rekomendaciją, į savo 1981 m. liepos 7 d. rezoliuciją, kuria priimtas M. Zagario 
pranešimas, į savo 2000 m. balandžio 13 d. rekomendacijas tarpvyriausybinei 
konferencijai ir kartu su pranešimais 2010/2211(INI), 2011/2202(DEC), 
2012/2001(BUD), 2012/2006(BUD) ir 2012/2016(BUD) pateiktas rezoliucijas,

– atsižvelgdamas į klausimus Komisijai ir Tarybai, į kuriuos atsakoma raštu, E-000181-
2007, E-006174-2009, E-006258-2009, E-002934-2012, E-002935-2012, E-004134-2012 
ir E-004135-2012,

– atsižvelgdamas į generalinio sekretoriaus 2002 m. rugsėjo mėn. ataskaitą Biurui, susijusią 
su trijų darbo vietų išlaikymo sąnaudomis,

– atsižvelgdamas į Biuro ir Biudžeto komiteto jungtinės darbo grupės ataskaitą, susijusią su 
2012 m. Parlamento biudžetu,

– atsižvelgdamas į savo 1993–1999 m., 1999–2004 m., 2004–2009 m. ir 2009–2011 m. 
veiklos ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) praktiką, ypač į 
sprendimus byloje C-230/811, byloje C-345/952 ir sujungtose bylose C-237/11 ir C-
238/113,

– atsižvelgdamas į daugiau nei 1,2 mln. ES piliečių pasirašytą peticiją, 2006 m. parengtą per 
kampaniją, kurios metu buvo agituojama už vieną Parlamento darbo vietą,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48, 48 ir 74a straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto ir Peticijų 
komiteto nuomones (A7-0000/2013),

A. kadangi SESV 341 straipsniu ir prie Sutarčių pridėtu Protokolu Nr. 6 nustatyta, kad 

                                               
1  Sprendimas byloje C-230/81 Liuksemburgo Didžioji Hercogystė prieš Europos Parlamentą.
2  Sprendimas byloje C-345/95 Prancūzijos Respublika prieš Europos Parlamentą.
3  Sprendimas bylose C-237/11 ir C-238/11 Prancūzijos Respublika prieš Europos Parlamentą.
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Parlamento būstinė yra Strasbūre, kur rengiama 12 mėnesinių plenarinių posėdžių sesijų, 
įskaitant sesiją biudžeto klausimais, kad papildomos plenarinių posėdžių sesijos 
rengiamos Briuselyje, kad jo komitetai posėdžiauja Briuselyje ir kad jo generalinis 
sekretoriatas ir jo skyriai lieka Liuksemburge,

B. kadangi ES sutarties 10 ir 14 straipsniuose pažymima, kad ES veikia pagal 
atstovaujamosios demokratijos principus ir kad Parlamentas tiesiogiai atstovauja Europos 
Sąjungos piliečiams ir yra tokia pat teisėkūros institucija, kaip ir Taryba;

C. kadangi Parlamentas, remdamasis SESV 232 straipsniu, gali priimti savo darbo tvarkos 
taisykles ir nustatyti plenarinių posėdžių sesijų trukmę;

D. kadangi ESTT yra pažymėjęs, kad dėl būstinės vietos neturi būti trikdoma sklandi 
Parlamento veikla; kadangi jis taip pat yra pažymėjęs, kad darbas keliose būstinėse turi 
trūkumų ir kad dėl to patiriama išlaidų, ir pridūręs, kad norint atlikti bet kokius dabartinės 
padėties patobulinimus turės būti keičiama Sutartis, taigi, tam turės pritarti valstybės 
narės,

E. kadangi Parlamentas visiškai pasikeitė: konsultacinis organas, kuriame dirbo 
78 komandiruoti nariai ir kuris daugiausia dėl praktinių priežasčių dalijosi savo 
infrastruktūra su Strasbūre veikiančios Europos Tarybos Parlamentine Asamblėja, tapo 
pilnaverčiu tiesiogiai renkamu Parlamentu, kuris turi 754 narius ir kuris šiandien yra tokia 
pat teisėkūros institucija, kaip ir Taryba;

F. kadangi tai aiškiausiai iliustruoja jo augantys pajėgumai teisėkūros srityje, kuriuos 
atspindi didėjantis skaičius bendro sprendimo procedūrų (dabar tokia procedūra vadinama 
įprasta teisėkūros procedūra): 1993–1999 m. jų buvo 165, 2004–2009 m. – 454, o 
einamosios kadencijos metu jų būta dar daugiau;

G. kadangi didesnį veiklos teisėkūros srityje mastą ir išaugusią atsakomybę parodo tai, kad 
statutinių darbuotojų skaičius Briuselyje 1993–2013 m. išaugo 377 proc. (nuo 1 180 iki 
5 635 darbuotojų) ir gerokai viršijo 48 proc. per tą patį laikotarpį padidėjusį Parlamento 
narių skaičių;

H. kadangi kintantį Parlamento vaidmenį parodo ir tai, kad 2009–2013 m. 150 proc., t. y. nuo 
16 000 iki maždaug 40 000, padidėjo tarpinstitucinių posėdžių, taip pat nuolatinių derybų 
ir trišalių dialogų su Komisija ir Taryba bei atskiromis valstybėmis narėmis, skaičius –
dabar tai dalis teisėkūros proceso – ir dėl to stipriai padidėjo per pirmąjį svarstymą 
pasiekiamų susitarimų skaičius, t. y. nuo 29 proc. 1999–2004 m. iki 72 proc. 2004–
2009 m.;

I. kadangi rengiant Parlamento kalendoriaus struktūrą (dėl kurios susitarta 1992 m. 
vykusiame Edinburgo aukščiausiojo lygio susitikime) numatyti visi jo vaidmens pokyčiai, 
susiję su Mastrichto, Amsterdamo, Nicos ir Lisabonos sutarčių priėmimu;

K. kadangi Taryba ir Europos Vadovų Taryba jau yra sutelkusios savo darbą Briuselyje –
dabar čia rengiami išimtinai visi Europos Vadovų Tarybos susitikimai, anksčiau visada 
vykdavę rotacijos tvarka pirmininkavusioje valstybėje narėje;
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L. kadangi dėl geografinio atstumo tarp teisėkūros institucijų oficialių būstinių – 435 km –
Parlamentas izoliuotas ne tik nuo Tarybos ir Komisijos, bet ir nuo kitų suinteresuotųjų 
šalių, pvz., nuo nevyriausybinių organizacijų (NVO), pilietinės visuomenės organizacijų ir 
valstybių narių atstovybių, taip pat nuo didžiausių pasaulyje tarptautinių žurnalistų 
bendruomenių;

M. kadangi atsargiai parengus papildomų metinių sąnaudų, patiriamų dėl Parlamento 
geografinio „išsibarstymo“, sąmatą nustatyta, kad jos siekia 169–204 mln. EUR1 – tai 
prilygsta 15–20 proc. Parlamento metinio biudžeto – be to, daromas ir didelis poveikis 
aplinkai: apskaičiuota, kad išmetamo CO2 kiekis, siejamas su kelionėmis į tris darbo 
vietas ir iš jų, siekia mažiausiai 19 000 tonų2;

N. kadangi 78 proc. visų Parlamento statutinių darbuotojų komandiruočių (vidutiniškai po 
3 172 kas mėnesį) yra tiesioginis jo geografinio „išsibarstymo“ rezultatas; kadangi, nors 
šiuo metu Parlamento pastatai naudojami tik 42 dienas per metus (ir 89 proc. laiko jie 
stovi nenaudojami), juos būtina šildyti, įdarbinti juose personalą ir prižiūrėti visus metus;

O. kadangi išlaidos, susijusios su Parlamento geografiniu „išsibarstymu“, yra svarbi sritis, 
kur galima sutaupyti lėšų, ypač atsižvelgiant į dabartines ekonomines sąlygas;

P. kadangi Parlamentas nuo 1958 m. – tada jis pateikė savo pasiūlymą numatyti jam darbo 
vietą šalia Tarybos ir Komisijos – daugybėje pranešimų, deklaracijų ir pareiškimų nuolat 
pažymėjo, kad pageidauja praktiškesnės ir veiksmingesnės darbo tvarkos;

Q. kadangi ES piliečiai, įskaitant 1,27 mln. pasirašiusiųjų peticiją, kurioje raginama užtikrinti 
Parlamentui vieną darbo vietą, nuolat reiškė nepritarimą dabartinei tvarkai;

1. laikosi nuomonės, kad Parlamentas turėtų turėti teisę nusistatyti savo darbo tvarką, 
įskaitant teisę spręsti, kur ir kada rengti savo posėdžius;

2. todėl įsipareigoja inicijuoti įprastą Sutarties peržiūrą, kaip nustatyta ES sutarties 
48 straipsnyje, ir pasiūlyti SESV 341 straipsnio ir Protokolo Nr. 6 pakeitimus, kurie 
būtini, kad Parlamentas galėtų visapusiškai spręsti dėl savo vidaus sąrangos, įskaitant savo 
kalendoriaus ir savo būstinės vietos nustatymą;

3. nutaria nerengti jokių rekomendacijų, susijusių su kitų ES institucijų būstinių vieta;

4. pažymi, kad Parlamentui priimat bet kokį būsimą sprendimą dėl savo darbo procedūrų turi 
būti skirta pakankamai laiko diskusijoms ir apmąstymams, taip pat tvarkingam 
pereinamajam laikotarpiui;

5. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos Vadovų Tarybai, 
valstybių narių vyriausybių ir parlamentams vadovams.

                                               
1 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Parlamentas (B. Liberadzkio 
pranešimas) (A7-0120/2012), priimti tekstai, P7_TA(2012)0155.
2 Grupės „Eco-Logica Ltd.“ pranešimas „Europos Parlamento veikla naudojantis dviem būstinėmis: išlaidos 
aplinkos apsaugai, transportas ir energija“ (European Parliament two-seat operation: Environmental costs, 
transport & energy), 2007 m. lapkritį parengtas Verts/ALE frakcijai.


