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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o umiestnení sídiel európskych inštitúcií

(2012/2308(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 232 a 3 41 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na protokol č 6 o umiestnení sídel inštitúcií a niektorých orgánov, úradov a 
agentúr a útvarov Európskej únie, ktorý je pripojený k zmluvám,

– so zreteľom na články 10, 14 a 48 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

– so zreteľom na svoje stanovisko k týmto záležitostiam, uvedené najmä vo svojom 
odporúčaní z 21. júna 1958, vo svojom uznesení zo 7. júla 1981, v ktorom bola prijatá 
Zagariho správa, vo svojich odporúčaniach medzivládnej konferencii z 13. apríla 2000 a 
vo svojich sprievodných uzneseniach k 2010/2211(INI), 2011/2202(DEC), 
2012/2001(BUD), 2012/2006(BUD) a 2012/2016(BUD), 

– so zreteľom na otázky na písomné zodpovedanie E-000181-2007, E-006174-2009, E-
006258-2009, E-002934-2012, E-002935-2012, E-004134-2012 a E-004135-2012 
Komisii a Rade,

– so zreteľom na správu generálneho tajomníka  Predsedníctvu zo septembra 2002 o 
nákladoch na zachovanie troch pracovných sídiel,

– so zreteľom na správu spoločnej pracovnej skupiny Predsedníctva a Výboru pre rozpočet 
o rozpočte Parlamentu na rok 2012,

– so zreteľom na svoje správy o činnosti z rokov 1993 – 1999, 1999 – 2004, 2004 – 2009 a 
2009 – 2011,

– so zreteľom na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ), osobitne veci C-
230/811, C-345/952 a spoločné veci C237/11 a C-238/113,

– so zreteľom na petíciu uskutočnenú v roku 2006 v rámci kampane Jedno sídlo, ktorá bola 
podpísaná viac ako 1,2 miliónom obyvateľov EÚ,

– so zreteľom na články 41, 48 a 74 písmeno a rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a na stanoviská Výboru pre rozpočet a 
Výboru pre petície (A7-0000/2013),

A. keďže článok 341 ZFEÚ a protokol 6 pripojený k zmluvám ustanovujú, že Parlament má 

                                               
1  Vec C-230/81, Luxemburské veľkovojvodstvo proti Európskemu parlamentu.
2  Vec C-345/95, Francúzska republika proti Európskemu parlamentu.
3  Spojené veci C-237/11 a C-238/11, Francúzska republika proti Európskemu parlamentu.
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svoje sídlo v Štrasburgu, kde sa koná 12 mesačných plenárnych zasadnutí, vrátane 
zasadnutia o rozpočte, že dodatočné plenárne zasadnutia sa konajú v Bruseli, že výbory 
Európskeho parlamentu zasadajú v Bruseli a že Generálny sekretariát a jeho oddelenia 
zostávajú v Luxemburgu;

B. keďže sa v článkoch 10 a 14 ZEÚ uvádza, že EÚ je zastupiteľská demokracia a európski 
občania sú priamo zastúpení v Európskom parlamente, ktorý je s Radou zákonodarca na 
rovnakej úrovni;

C. keďže podľa článku 232 ZFEÚ Európsky parlament schvaľuje svoj rokovací poriadok 
a určuje dĺžku plenárnych zasadnutí;

D. keďže podľa ESD umiestnenie sídla nemá prekážať dobrému chodu Parlamentu;  keďže sa 
ďalej vyjadril, že existujú nevýhody a náklady spôsobené pluralitou pracovných sídiel, ale 
aj že akékoľvek zlepšenie súčasnej situácie si žiada zmenu zmluvy, a tým aj súhlas 
členských štátov; 

E. keďže Parlament prešiel úplnou transformáciou, z konzultačného orgánu so 78 dočasne 
vyslanými poslancami, ktorí sa najmä z praktických dôvodov delili o svoje sídlo s 
Parlamentným zhromaždením Rady Európy v Štrasburgu, na plnohodnotný, priamo 
volený Parlament so 754 poslancami, ktorý je dnes rovnoprávnym spoluzákonodarcom s 
Radou;

F. keďže toto je najjasnejšie ilustrované rastom jeho zákonodarnej kapacity, čo sa odráža na 
zvýšenom počte spolurozhodovacích postupov (teraz riadne legislatívne postupy) zo 165 v 
rokoch 1993 –  1999 na 454 v rokoch 2004 – 2009 a na ešte vyšší počet v súčasnom 
legislatívnom období;

G. keďže nárast zákonodarnej činnosti a zodpovednosti sa odráža na skutočnosti, že počet 
štatutárnych zamestnancov v Bruseli sa v rokoch 1993 až 2013 zvýšil o 377 % (z 1 180 na 
5 635 zamestnancov), čím ďaleko prevyšuje 48 % nárast počtu poslancov za to isté časové 
obdobie;

H. keďže meniaca sa úloha Parlamentu sa takisto odráža v 150 % náraste 
medziinštituciálnych stretnutí, z 16 000 na odhadovaných 40 000 medzi rokmi 2009 až 
2013, a v nepretržitých jednaniach a trialógoch s Komisiou, Radou a s jednotlivými 
členskými štátmi, ktorí sú v súčasnosti súčasťou zákonodarného procesu, a čo má za 
následok prudký nárast v počte dohôd v prvom čítaní, z 28 % v rokoch 1999 – 2004 na 
72 % v rokoch 2004 - 2009;

I. keďže štruktúra parlamentného kalendára (dohodnutá počas samitu v Edinburgu v roku 
1992) predchádza všetkým zmenám jeho úlohy, ktoré vyplývajú z prijatia Maastrichtskej, 
Amsterdamskej zmluvy, Zmluvy z Nice a Lisabonskej zmluvy;

K. keďže Rada a Európska rada už sústreďujú svoje aktivity v Bruseli, keďže stretnutia 
Európskej rady – ktoré sa predtým vždy konali v krajine rotujúceho predsedníctva – sa už 
konajú výlučne v Bruseli;

L. keďže geografická vzdialenosť medzi oficiálnymi sídlami spoluzákonodarných orgánov –
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435 km – izoluje Parlament nielen od Rady a Komisie, ale aj od iných záujmových 
skupín, ako mimovládnych organizácií, občianskych združení a zastupiteľstiev členských 
štátov a od jednej z najväčších novinárskych komunít na svete;

M. keďže sa dodatočné ročné náklady vyplývajúce z geografického rozptýlenia Parlamentu 
konzervatívne odhadujú na 169 miliónov až 204 miliónov EUR4, čo predstavuje 15 % až 
20 % ročného rozpočtu Parlamentu, kým vplyv na životné prostredie je taktiež značný, 
emisie CO2 vzniknuté pri doprave medzi tromi pracovnými sídlami sa odhadujú na 
minimálne 19 000 ton5;

N. keďže 78% všetkých služobných ciest štatutárnych zamestnancov Parlamentu (v priemere 
3 172 mesačne) je priamo podmienených jeho geografickým rozptýlením; keďže budovy 
Parlamentu v Štrasburgu sa v súčasnosti využívajú len 42 dní v roku (ostávajú nevyužité 
89 % času), po celý rok sa však musia vykurovať, udržiavať a zamestnávať zamestnancov;

O. keďže náklady spojené s geografickým rozptýlením Parlamentu predstavujú dôležitý zdroj
možných úspor, najmä v súčasnej hospodárskej situácii;

P. keďže Parlament od svojho návrhu v roku 1958, aby bolo jeho sídlo v blízkosti Rady a 
Komisie, opakovane v mnohých správach a vyhláseniach vyjadril svoje želanie po 
praktickejších a efektívnejších pracovných podmienkach;

Q. keďže obyvatelia EÚ – vrátane 1,27 milióna obyvateľov, ktorí podpísali petíciu za jedno 
sídlo – opakovane vyjadrili nespokojnosť so súčasnou situáciou;

1. domnieva sa, že Parlament by mal mať právo určiť si svoje pracovné podmienky vrátane 
práva rozhodovania o mieste a čase svojich stretnutí; 

2. zaväzuje sa preto iniciovať riadnu revíziu zmluvy podľa článku 48 ZEÚ s cieľom 
navrhnúť zmeny článku 341 ZFEÚ a protokolu 6, ktoré sú potrebné na to, aby Parlament 
mohol samostatne rozhodovať o svojej vnútornej organizácii vrátane zostavenia svojho 
kalendára a určenia miesta svojich sídiel;

3. rozhoduje sa nevydať žiadne odporúčania, pokiaľ ide o sídla iných inštitúcií EÚ;

4. uznáva, že akémukoľvek budúcemu rozhodnutiu Parlamentu o svojich pracovných 
podmienkach musí predchádzať dostatočný časový priestor na rozhovor a premyslenie, 
ako aj na dôsledné vykonanie zmeny;

5. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Európskej rade, 
hlavám štátu, predsedom vlád a parlamentom členských štátov.

                                               
4 Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky parlament (spravodajca: Liberadzki) (A7-
0120/2012), prijaté texty, P7_TA(2012)0155. všeobecný rozpočet EÚ, Európsky parlament (spravodajca: 
Liberadzki) (A7-0120/2012), prijaté texty, P7_TA(2012)0155.
5 Operácia dvoch sídiel Európskeho parlamentu: Enviromentálne náklady, doprava&energia, správa pripravená 
firmou Eco-Logica Ltd. pre Zelených/EFA, november 2007.



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

SK


