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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o določitvi sedežev institucij Evropske unije

(2012/2308(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 232 in 341 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju Protokola 6, ki je priložen Pogodbama, o določitvi sedežev institucij in 
določenih organov, uradov, agencij in služb Evropske unije,

– ob upoštevanju členov 10, 14 in 48 Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

– ob upoštevanju svojega stališča o teh zadevah, ki ga je izrazil zlasti v priporočilu z dne 
21. junija 1958, resoluciji z dne 7. julija 1981, s katero je sprejel Zagarijevo poročilo, 
priporočilih za medvladno konferenco z dne 13. aprila 2000 in resolucijah, ki so priložene 
dokumentom 2010/2211(INI), 2011/2202(DEC), 2012/2001(BUD), 2012/2006(BUD) in 
2012/2016(BUD),

– ob upoštevanju vprašanj za pisni odgovor E-000181-2007, E-006174-2009, E-006258-
2009, E-002934-2012, E-002935-2012, E-004134-2012 in E-004135-2012 Komisiji in 
Svetu,

– ob upoštevanju poročila generalnega sekretarja predsedstvu iz septembra 2002 o stroških 
vzdrževanja treh krajev dela,

– ob upoštevanju skupnega poročila delovne skupine predsedstva in Odbora za proračun o 
proračunu Parlamenta za leto 2012,

– ob upoštevanju svojih poročil o dejavnosti za obdobja 1993–1999, 1999–2004, 2004–
2009 in 2009–2011,

– ob upoštevanju sodne prakse Sodišča Evropske unije, zlasti zadev C-230/811, C-345/952

in združenih zadev C-237/11 in C-238/113,

– ob upoštevanju peticije, ki jo je leta 2006 sprožila kampanja za en sedež in jo je podpisalo 
več kot 1,2 milijona državljanov EU,

– ob upoštevanju členov 41, 48 in 74a Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve ter mnenj Odbora za proračun in 
Odbora za peticije (A7-0000/2013),

A. ker člen 341 PDEU in Protokol 6, ki je priložen k Pogodbama, določata, da ima Parlament 

                                               
1  Zadeva C-230/81, Luksemburg proti Parlamentu.
2  Zadeva C-345/95, Francija proti Parlamentu.
3  Zadevi C-237/11 in C-238/11, Francija proti Parlamentu.
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svoj sedež v Strasbourgu, kjer poteka 12 mesečnih plenarnih zasedanj, vključno s 
proračunskim, da dodatna plenarna zasedanja potekajo v Bruslju ter da generalni 
sekretariat in njegove službe ostajajo v Luxembourgu;

B. ker člena 10 in 14 PEU pravita, da je EU predstavniška demokracija s Parlamentom kot 
neposrednim zastopnikom evropskih državljanov in sozakonodajalcem, ki je enakopraven 
Svetu;

C. ker člen 232 PDEU omogoča Parlamentu, da sprejme svoj poslovnik in določi dolžino 
plenarnih zasedanj.

D. ker je Sodišče Evropske unije navedlo, da kraj sedeža ne sme ovirati dobrega delovanja 
Parlamenta; ker je poleg tega navedlo, da več krajev dela povzroča pomanjkljivosti in 
stroške, vendar pa da vsako izboljšanje sedanjih razmer zahteva spremembo Pogodbe in s 
tem soglasje držav članic;

E. ker se je Parlament povsem spremenil iz posvetovalnega organa z 78 imenovanimi 
poslanci, ki so si – predvsem iz praktičnih razlogov – delili prostore s parlamentarno 
skupščino Sveta Evrope v Strasbourgu, v polnopraven, neposredno izvoljen Parlament s 
754 poslanci, ki je danes sozakonodajalec, enakopraven Svetu;

F. ker to najbolj jasno prikazuje povečanje njegovih zakonodajnih zmogljivosti, kar se 
odraža v porastu števila postopkov soodločanja (zdaj rednih zakonodajnih postopkov) s 
165 v obdobju 1993–1999 na 454 v obdobju 2004–2009, v sedanjem zakonodajnem 
obdobju pa bo ta številka še višja;

G. ker se porast zakonodajne dejavnosti in odgovornosti odraža v dejstvu, da se je število 
redno zaposlenih v Bruslju od leta 1993 do 2013 povečalo za 377 % (s 1 180 na 5 635 
uslužbencev), kar daleč presega 48-odstotno povišanje števila poslancev Evropskega 
parlamenta v istem obdobju;

H. ker se spreminjajoča se vloga Parlamenta odraža tudi v 150-odstotnem povečanju 
medinstitucionalnih sestankov s 16 000 na ocenjenih 40 000 med letoma 2009 in 2013 ter 
v stalnih pogajanjih in trialogih s Komisijo, Svetom in posameznimi državami članicami, 
ki so zdaj del zakonodajnega postopka in so pripeljali do velikega porasta sporazumov, ki 
so doseženi že na prvi obravnavi, z 28 % v obdobju 1999–2004 na 72 % v obdobju 2004–
2009;

I. ker je bila struktura koledarja Parlamenta (določena na vrhu v Edinburgu leta 1992) 
sprejeta pred vsemi spremembami njegove vloge, ki izhajajo iz sprejema pogodb iz 
Maastrichta, Amsterdama, Nice in Lizbone;

K. ker sta Svet in Evropski svet že skoncentrirala svoje delo v Bruslju, kjer zdaj potekajo vsi 
sestanki Evropskega sveta – prej so vedno potekali v državi, ki je predsedovala v okviru 
menjajočega se predsedstva;

L. ker zemljepisna razdalja med uradnimi sedeži sozakonodajalnih organov – 435 km –
oddaljuje Parlament ne le od Sveta in Komisije, pač pa tudi od drugih zainteresiranih 
strani, kot so nevladne organizacije, organizacije civilne družbe in predstavništva držav 
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članic, ter od ene izmed največjih mednarodnih novinarskih skupnosti na svetu;

M. ker dodatni letni stroški, ki so posledica geografske razpršenosti Parlamenta, po previdni 
oceni znašajo od 169 milijonov do 204 milijone EUR4, kar ustreza med 15 % in 20 % 
letnega proračuna Parlamenta, hkrati pa je tudi okoljski učinek precejšen, saj so izpusti 
CO2, povezani s prevozi v tri kraje dela in nazaj, ocenjeni na vsaj 19 000 ton5;

N. ker je 78 % vseh službenih potovanj uslužbencev Parlamenta (povprečno 3 172 na mesec) 
neposredna posledica njegove geografske razpršenosti; ker je treba prostore Parlamenta v 
Strasbourgu ogrevati, vzdrževati ter v njih zaposlovati osebje skozi vse leto, čeprav so v 
uporabi samo 42 dni na leto (neuporabljeni ostajajo 89 % časa);

O. ker odhodki, ki izvirajo iz geografske razpršenosti Parlamenta, predstavljajo pomembno 
področje možnosti varčevanja, zlasti v sedanjih gospodarskih razmerah;

P. ker je Parlament vse od svojega predloga iz leta 1958, da bi imel prostore v bližini Sveta 
in Komisije, s številnimi poročili, deklaracijami in izjavami vedno izražal željo po bolj 
praktični in učinkovitejši ureditvi dela;

Q. ker so državljani EU – vključno z 1,27 milijona državljanov, ki so podpisali peticijo za en 
sedež Parlamenta – večkrat izrazili nezadovoljstvo s sedanjo ureditvijo;

1. meni, da bi moral imeti Parlament pravico določati svojo organizacijo dela, vključno s 
pravico odločanja, kje in kdaj se bo sestajal;

2. se zato zavezuje, da bo sprožil redni postopek za spremembo Pogodb v skladu s 
členom 48 PEU, da bi predlagal spremembe člena 341 PDEU in Protokola 6, ki so 
potrebne, da bi lahko Parlament v celoti odločal o svoji notranji ureditvi, vključno z 
določanjem koledarja in kraja svojega sedeža;

3. sklene, da ne bo izdal nobenih priporočil glede sedežev drugih institucij EU;

4. priznava, da mora kakršna koli prihodnja odločitev Parlamenta o organizaciji njegovega 
dela omogočiti dovolj časa za razpravo in razmislek, pa tudi za urejen prehod;

5. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropskemu 
svetu ter voditeljem držav in vlad ter parlamentom držav članic.

                                               
4 Razrešnica 2010: Splošni proračun EU, Evropski parlament (poročilo Liberadzkega) (A7-0120/2012), sprejeta 
besedila, P7_TA(2012)0155.
5 „Delovanje Evropskega parlamenta na dveh sedežih: okoljski stroški, prevoz in energija, poročilo pripravilo 
podjetje Eco-Logica Ltd. za skupino Verts/ALE, november 2007.


