
PR\938995SV.doc PE513.103v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för konstitutionella frågor

2012/2308(INI)

6.6.2013

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om lokalisering av säten för Europeiska unionens institutioner
(2012/2308(INI))

Utskottet för konstitutionella frågor

Föredragande: Ashley Fox, Gerald Häfner



PE513.103v02-00 2/6 PR\938995SV.doc

SV

PR_INI

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION ............................................3



PR\938995SV.doc 3/6 PE513.103v02-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om lokalisering av säten för Europeiska unionens institutioner
(2012/2308(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 232 och 341 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget),

– med beaktande av protokoll nr 6 om lokalisering av säten för Europeiska unionens 
institutioner och vissa av dess organ, byråer och enheter, som fogats till fördragen,

– med beaktande av artiklarna 10, 14 och 48 i fördraget om Europeiska unionen 
(EU-fördraget),

– med beaktande av sin uttalade ståndpunkt i dessa frågor, särskilt i rekommendationen av 
den 21 juni 1958, resolutionen av den 7 juli 1981, där man antog Zagari-betänkandet, 
rekommendationerna av den 13 april 2000 inför regeringskonferensen samt i 
resolutionerna till 2010/2211(INI), 2011/2202(DEC), 2012/2001(BUD), 2012/2006(BUD) 
och 2012/2016(BUD),

– med beaktande av de skriftliga frågorna E-000181-2007, E-006174-2009, E-006258-2009, 
E-002934-2012, E-002935-2012, E-004134-2012 och E-004135-2012 till kommissionen 
och rådet,

– med beaktande av generalsekreterarens rapport till presidiet från september 2002 om 
kostnaderna för att behålla de tre arbetsorterna,

– med beaktande av rapporten från presidiets och budgetutskottets gemensamma 
arbetsgrupp om parlamentets budget för 2012,

– med beaktande av sina verksamhetsrapporter för 1993–1999, 1999–2004, 2004–2009 och 
2009–2011,

– med beaktande av rättspraxis från Europeiska unionens domstol, särskilt målen C-230/811

och C-345/952 och de förenade målen C-237/11 och C-238/113,

– med beaktande av den framställning som gjordes 2006 av kampanjen One Seat, som 
undertecknats av över 1,2 miljoner EU-medborgare,

– med beaktande av artiklarna 41, 48 och 74a i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandena 
från budgetutskottet och utskottet för framställningar (A7-0000/2013), och av följande 
skäl:

                                               
1 Mål C-230/81, Luxemburg mot parlamentet.
2 Mål C-345/95, Frankrike mot parlamentet.
3 Mål C-237/11 och C-238/11, Frankrike mot parlamentet.
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A. I artikel 341 i EUF-fördraget och protokoll nr 6, som fogats till fördragen, fastslås att 
Europaparlamentet ska ha sitt säte i Strasbourg där de tolv månatliga 
planarsammanträdena – inklusive budgetsammanträdet – ska hållas, att extra 
plenarsammanträden ska hållas i Bryssel, att utskotten ska sammanträda i Bryssel och att 
parlamentets generalsekretariat och dess enheter ska vara kvar i Luxemburg.

B. I artiklarna 10 och 14 i EU-fördraget fastslås att EU är en representativ demokrati, att 
medborgarna ska företrädas direkt på unionsnivå i Europaparlamentet och att parlamentet 
är jämbördig medlagstiftare med rådet.

C. Enligt artikel 232 i EUF-fördraget får parlamentet anta sin egen arbetsordning och 
bestämma plenarsammanträdesperiodernas längd.

D. Europeiska unionens domstol har slagit fast att sätets placering inte får hindra parlamentet 
från att fungera väl. Domstolen har också slagit fast att det medför olägenheter och 
kostnader att parlamentet har flera arbetsorter, men att det krävs en fördragsändring, dvs. 
medlemsstaternas godkännande, för att förbättra den nuvarande situationen.

E. Parlamentet har genomgått en total omvandling, från ett rådgivande organ med 78 utsedda 
ledamöter som – främst av praktiska skäl – delade lokaler med Europarådets 
parlamentariska församling i Strasbourg till ett fullfjädrat direktvalt parlament med 
754 ledamöter som i dag är jämbördig medlagstiftare med rådet.

F. Det tydligaste exemplet på detta är att parlamentets betydelse som lagstiftare har ökat, 
vilket framgår av att antalet medbeslutandeförfaranden (numera ordinarie 
lagstiftningsförfaranden) ökade från 165 under perioden 1993–1999 till 454 under 
perioden 2004–2009. De har också ökat till ett ännu högre antal under den innevarande 
valperioden.

G. Det ökade lagstiftningsarbetet och ansvaret återspeglas i det faktum att antalet anställda i 
Bryssel har ökat med 377 procent (från 1 180 till 5 635 anställda) mellan 1993 och 2013, 
vilket klart överstiger ökningen av antalet ledamöter av Europaparlamentet under samma 
period, som uppgår till 48 procent.

H. Parlamentets förändrade roll återspeglas även i att antalet interinstitutionella möten har 
ökat, från 16 000 till uppskattningsvis 40 000 mellan 2009 och 2013 (en ökning med 
150 procent). Likaså har de ständiga förhandlingarna och trepartsmötena med 
kommissionen, rådet och enskilda medlemsstater ökat. De ingår numera i 
lagstiftningsprocessen och har lett till en kraftig ökning av antalet överenskommelser vid 
första behandlingen, från 28 procent under perioden 1999–2004 till 72 procent under 
perioden 2004–2009.

I. Strukturen i parlamentets sammanträdeskalender (som fastställdes under toppmötet i 
Edinburgh 1992) är äldre än alla förändringar av parlamentets roll till följd av Maastricht-, 
Amsterdam-, Nice- och Lissabonfördragen.

K. Rådet och Europeiska rådet har redan koncentrerat sitt arbete till enbart Bryssel, där alla 
möten i Europeiska rådet hålls. Dessa möten hölls tidigare alltid i det land som innehade 
rådets roterande ordförandeskap.
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L. Det geografiska avståndet mellan de officiella sätena för de båda medlagstiftande organen 
– 435 kilometer – gör att parlamentet isoleras inte bara från rådet och kommissionen utan 
också från andra intressenter, till exempel icke-statliga organisationer, organisationer i det 
civila samhället och medlemsstaternas representationer, och från en av världens största 
journalistgrupper.

M. Att parlamentets verksamhet bedrivs på olika geografiska platser leder till extra kostnader 
som enligt försiktiga beräkningar har uppskattats till någonstans mellan 169 och 
204 miljoner euro1, vilket motsvarar 15–20 procent av parlamentets årliga budget. 
Samtidigt har det också en stor inverkan på miljön. Koldioxidutsläppen i samband med 
förflyttningarna till och från parlamentets tre arbetsorter beräknas uppgå till minst 
19 000 ton2.

N. 78 procent av alla tjänsteresor som görs av parlamentets anställda (i genomsnitt 3 172 
varje månad) uppstår som en direkt följd av parlamentets geografiska spridning. 
Parlamentets byggnader i Strasbourg används för närvarande bara 42 dagar per år (och 
står oanvända 89 procent av tiden), men de behöver ändå värmas upp, ha personal och 
underhållas året om.

O. Utgifterna till följd av att parlamentets verksamhet bedrivs på olika geografiska platser är 
ett viktigt område för eventuella besparingar, särskilt i det rådande ekonomiska klimatet.

P. Sedan sitt förslag 1958 om att placeras i närheten av rådet och kommissionen har 
parlamentet i flera betänkanden, förklaringar och uttalanden alltid uttryckt sin önskan om 
en mer praktisk och effektiv arbetssituation.

Q. EU:s medborgare – bland annat de 1,27 miljoner medborgare som har undertecknat en 
framställning om ett enda säte – har vid flera tillfällen uttalat sitt missnöje med den 
nuvarande situationen.

1. Europaparlamentet anser att det bör ha rätt att bestämma över sin egen verksamhet, bland 
annat rätt att bestämma var och när man ska hålla sina sammanträden.

2. Europaparlamentet åtar sig därför att inleda ett ordinarie fördragsändringsförfarande enligt 
artikel 48 i EU-fördraget i syfte att lägga fram de ändringsförslag till artikel 341 i 
EUF-fördraget och till protokoll 6 som är nödvändiga för att ge parlamentet full 
beslutanderätt över sin interna organisation, bland annat fastställandet av sin 
sammanträdeskalender och placeringen av dess säte.

3. Europaparlamentet beslutar att inte utfärda några rekommendationer om de övriga 
EU-institutionernas säten.

4. Europaparlamentet inser att det vid alla framtida beslut som parlamentet fattar om sin 
verksamhet måste avsättas tillräckligt med tid för diskussion och eftertanke samt för en 
ordnad övergång.

                                               
1 Ansvarsfrihet 2010: EU:s allmänna budget, Europaparlamentet (Liberadzki-betänkandet) (A7-0120/2012), 
antagna texter, P7_TA(2012)0155.
2 Rapporten European Parliament two-seat operation: Environmental costs, transport & energy, som 
utarbetades av Eco-Logica Ltd. för Verts/ALE-gruppen i november 2007.
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5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, Europeiska rådet samt till medlemsstaternas stats- och regeringschefer och 
parlament.


