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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la stabilirea sediilor instituțiilor Uniunii Europene

(2012/2308(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 232 și 341 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE),

– având în vedere Protocolul nr. 6, anexat la tratate, privind stabilirea sediilor instituțiilor și 
ale anumitor organe, oficii, agenții și servicii ale Uniunii Europene,

– având în vedere articolele 10, 14 și 48 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

– având în vedere poziția sa cu privire la aceste aspecte, exprimată în special în 
recomandarea sa din 21 iunie 1958, rezoluția sa din 7 iulie 1981 referitoare la adoptarea 
raportului Zagari, recomandările sale adresate Conferinței interguvernamentale din 13 
aprilie 2000, precum și rezoluțiile sale din cadrul procedurilor 2010/2211(INI), 
2011/2202(DEC), 2012/2001(BUD), 2012/2006(BUD) și 2012/2016(BUD),

– având în vedere întrebările cu solicitare de răspuns scris E-000181-2007, E-006174-2009, 
E-006258-2009, E-002934-2012, E-002935-2012, E-004134-2012 și E-004135-2012 
adresate Comisiei și Consiliului,

– având în vedere raportul Secretarului General prezentat Biroului în septembrie 2002 
referitor la costul menținerii celor trei locuri de desfășurare a activității,

– având în vedere raportul grupului mixt de lucru prezentat Biroului și Comisiei pentru 
bugete referitor la bugetul Parlamentului pentru 2012,

– având în vedere rapoartele sale de activitate pentru perioadele1993-1999, 1999-2004, 
2004-2009 și 2009-2011,

– având în vedere jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), în special 
cauzele C-230/811, C-345/952 și cauzele conexate C-237/11 și C 238/113,

– având în vedere petiția lansată în 2006 referitoare la campania „Un singur sediu”, semnată 
de peste 1,2 milioane de cetățeni ai UE,

– având în vedere articolele 41, 48 și 74 litera (a) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale și avizele Comisiei pentru 
bugete și Comisiei pentru petiții (A7-0000/2013),

                                               
1  Cauza C-230/81, Luxemburg/Parlamentul
2  Cauza C-345/95, Franța/Parlamentul
3  Cauzele C-237/11 și C-238/11, Franța/Parlamentul
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A. întrucât articolul 341 din TFUE și Protocolul nr. 6 anexat la tratate prevăd că Parlamentul 
își are sediul la Strasbourg unde au loc 12 sesiuni plenare lunare, inclusiv sesiunea 
bugetară, că sesiunile plenare suplimentare au loc la Bruxelles, că comisiile Parlamentului 
European se reunesc la Bruxelles și că Secretariatul General al Parlamentului European, 
precum și serviciile sale rămân la Luxemburg;

B. întrucât articolele 10 și 14 din TUE afirmă că UE constituie o democrație reprezentativă, 
cetățenii europeni fiind reprezentați în mod direct de Parlamentul European care își 
exercită funcția de colegiuitor pe poziție de egalitate cu Consiliul;

C. întrucât articolul 232 din TFUE permite Parlamentului să adopte propriile sale reguli de 
procedură și să stabilească durata sesiunilor plenare;

D. întrucât CJUE a statuat că amplasarea sediului nu trebuie să împiedice buna funcționare a 
Parlamentului European; întrucât aceasta a recunoscut, totodată, existența unor 
dezavantaje și costuri generate de pluralitatea locurilor de desfășurare a activității, dar și 
că, pentru o eventuală îmbunătățire a situației actuale este necesară modificarea tratatelor 
și, în consecință, acordul statelor membre;

E. întrucât Parlamentul European a trecut printr-un proces complet de transformare, trecând 
de la statutul de organ consultativ cu 78 de membri detașați, mai mult din motive practice, 
reunindu-se în spațiile Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din Strasbourg, la cel 
de Parlament de sine stătător, ales prin sufragiu direct, având 754 membri și care este în 
prezent colegiuitor pe poziție de egalitate cu Consiliul;

F. întrucât acest lucru este ilustrat foarte clar de sporirea capacității sale legislative, reflectată 
în creșterea numărului de proceduri de codecizie (în prezent proceduri legislative 
ordinare) de la 165 în 1993-1999 la 454 în 2004-2009, la un număr și mai mare în cadrul 
legislaturii actuale;

G. întrucât sporirea activității și a responsabilității legislative sunt ilustrate în creșterea cu 
377 % a numărului personalului statutar de la Bruxelles (de la 1 180 la 5 635 funcționari) 
între 1993-2013, depășind cu mult creșterea cu 48 % a numărului de deputați în 
Parlamentul European pentru aceeași perioadă;

H. întrucât evoluția rolului Parlamentului este, de asemenea, reflectată în creșterea cu 150 % 
a numărului de reuniuni interinstituționale, de la 16 000 la aproximativ 40 000 între 2009 
și 2013, precum și în frecventele negocieri și triloguri cu Comisia, Consiliul și statele 
membre, care fac de acum parte din procesul legislativ și care au condus la o creștere 
considerabilă a numărului de acorduri în prima lectură, de la 28 % între 1999-2004 la 
72 % între 2004-2009;

I. întrucât structura calendarului Parlamentului European (stabilit cu ocazia Summitului de 
la Edinburgh din 1992) este anterioară tuturor evoluțiilor în ceea ce privește rolul său, care 
decurg din adoptarea Tratatelor de la Maastricht, Amsterdam, Nisa și Lisabona;

K. întrucât Consiliul și Consiliul European și-au concentrat deja activitățile la Bruxelles, 
unde au loc în mod exclusiv toate reuniunile Consiliului European, care aveau loc altădată 
în țara care asigura președinția prin rotație;
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L. întrucât distanța geografică de 435 de km dintre sediile oficiale ale organelor co-
legislative izolează Parlamentul nu doar de Consiliu și Comisie, dar și de alte părți 
interesate, precum ONG-uri, organizații ale societății civile, reprezentanțe ale statelor 
membre, precum și de una dintre cele mai mari comunități jurnalistice internaționale;

M. întrucât costurile anuale suplimentare rezultate din dispersia geografică a Parlamentului au 
fost estimate în mod prudent între 169 și 204 milioane EUR4, reprezentând între 15% și 
20% din bugetul anual al parlamentului; totodată, repercusiunile asupra mediului sunt, de 
asemenea, importante, emisiile de CO2 asociate deplasărilor între cele trei locuri de 
desfășurare a activității fiind estimate la cel puțin 19 000 tone5;

N. întrucât 78 % din misiunile personalului statutar al Parlamentului (în medie 3 172 pe lună) 
este rezultatul direct al dispersiei geografice; întrucât clădirile Parlamentului din 
Strasbourg, folosite în prezent doar 42 de zile pe an (rămânând neutilizate 89 % din timp), 
necesită să fie încălzite, ocupate și întreținute pentru întregul an;

O. întrucât cheltuielile care rezultă din dispersia geografică a Parlamentului constituie un 
domeniu important de economii potențiale, în special în contextul economic actual;

P. întrucât Parlamentul, în urma sugestiei sale din 1958 de a fi situat în apropierea 
Consiliului și Comisiei, și-a exprimat dorința, prin intermediul a numeroase rapoarte, 
declarații și poziții, de a se stabili modalități de activitate mai practice și mai eficiente;

Q. întrucât cetățenii UE, inclusiv cei 1,27 milioane de cetățeni care au semnat petiția în 
favoarea unui singur loc de desfășurare a activității, și-au exprimat în mod repetat 
nemulțumirea față de dispozițiile actuale;

1. consideră că Parlamentul ar trebui să aibă dreptul să-și stabilească propriile sale modalități 
de activitate, inclusiv dreptul de a decide unde și când să se reunească;

2. se angajează, prin urmare, să inițieze o procedură ordinară de revizuire a tratatelor în 
conformitate cu articolul 48 din TUE, pentru a propune modificarea articolului 341 din 
TFUE și a Protocolului nr. 6 astfel încât Parlamentul să poată decide în mod deplin cu 
privire la organizarea sa internă, inclusiv cu privire la stabilirea calendarului și a sediului 
său;

3. decide să nu facă nicio recomandare cu privire la sediile celorlalte instituții ale Uniunii 
Europene;

4. recunoaște că orice decizie viitoare a Parlamentului cu privire la organizarea activității 
sale trebuie să acorde timp suficient pentru discuții și gândire, precum și pentru o tranziție 
armonioasă;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 

                                               
4 Descărcarea de gestiune 2010: Bugetul general UE, Parlamentul European (Raportul Liberadzki) 
(A7-0120/2012) texte adoptate, P7_TA(2012)0155.
5 ‘European Parliament two-seat operation: Environmental costs, transport & energy’ („Activitatea Parlamentului 
European în cele două locuri de desfășurare a activității: costuri privind mediul, transportul și energia”), raport 
pregătit de Eco-Logica Ltd. pentru Grupul Verts/ALE, noiembrie 2007. 
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Consiliului European, precum și șefilor de stat și de guvern și parlamentelor statelor 
membre.


