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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια 
επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

- έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Εδιμβούργου της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου 
1992,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν κατατεθεί έξη αναφορές με το αίτημα να σταματήσει να 
έχει την έδρα του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε περισσότερους από έναν τόπους 
εργασίας· και λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από αυτές τις αναφορές (0630/2006) φέρει τις 
υπογραφές περισσότερων από ένα εκατομμύριο πολιτών της ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αυτή την εποχή κρίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να 
εφαρμόσει την αρχή της αλληλεγγύης με τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
επικεντρωνόμενο περισσότερο στην περικοπή των διοικητικών δαπανών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες της Επιτροπής Αναφορών από το 2006 να 
εξεταστεί το ζήτημα σε κοινοβουλευτικό επίπεδο δεν καρποφόρησαν παρά το ευρύ 
ενδιαφέρον μεταξύ των περισσότερων ευρωπαίων πολιτών και ευρωπαίων βουλευτών· 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία ανοικτής συζήτησης είναι αντίθετη προς τις αξίες 
που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ώφειλε να σέβεται·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επανειλημμένα ευρωβουλευτές έχουν ζητήσει από τη Διοίκηση 
του Κοινοβουλίου να παραγγείλει μια έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που να ζητεί την 
άποψη των ευρωπαίων πολιτών για το σύστημα των πολλαπλών τόπων εργασίας του 
Κοινοβουλίου·

1. χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων να συντάξει έκθεση 
σχετικά με τον καθορισμό των εδρών των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· συμφωνεί 
επί της αρχής ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήταν αποτελεσματικότερο, 
οικονομικότερο και περιβαλλοντικά φιλικότερο εάν είχε την έδρα του σε ένα μόνο τόπο· 
επισημαίνει ότι η συνέχιση της μηνιαίας μετακίνησης μεταξύ Βρυξελλών και 
Στρασβούργου έχει γίνει ένα συμβολικά αρνητικό θέμα μεταξύ των πολιτών της ΕΕ, 
πράγμα επιζήμιο για το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά σε μια εποχή όπου η 
οικονομική κρίση οδήγησε σε σοβαρές και οδυνηρές περικοπές των δαπανών των κρατών 
μελών·

2. επισημαίνει ακόμη ότι θα μπορούσαν στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου να γίνουν περαιτέρω εξοικονομήσεις μέσω της μείωσης του αριθμού των 
συνεδριάσεων των επιτροπών, πολιτικών ομάδων και αντιπροσωπειών εκτός των 
επισήμων τόπων εργασίας του·

3. ζητεί από τη Διοίκηση να υποβάλει μια διεξοδική ανάλυση των δυνατοτήτων 
εξοικονόμησης δαπανών από τον προϋπολογισμό εάν το Κοινοβούλιο διατηρούσε μόνο 
έναν τόπο εργασίας, στις Βρυξέλλες· ζητεί να περιλαμβάνει η εν λόγω ανάλυση τις 
δημοσιονομικές πτυχές και τα έκτακτα έξοδα που θα προκύψουν, για παράδειγμα λόγω 
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απώλειας χρόνου εργασίας και αποδοτικότητας·

4. σέβεται τους ιστορικούς λόγους που υπαγόρευσαν τη διεξαγωγή των συνόδων ολομελείας 
στο Στρασβούργο και τις απαιτήσεις της Συνθήκης που συνεπάγονται ένα σύστημα τριών 
τόπων εργασίας· τονίζει ωστόσο ότι το τρέχον σύστημα δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’ 
άπειρον, ότι είναι μη βιώσιμο, και ότι το ίδιο το Κοινοβούλιο πρέπει να φανεί ικανό να 
συζητήσει και να δηλώσει την προτίμησή του για το μέλλον, στο πλαίσιο των 
δημοκρατικών αρχών·

5. καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να κάνουν μια αξιολόγηση 
της συμφωνίας μεταξύ των Λουξεμβουργιανών Αρχών και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ως προς τον αριθμό των μελών του προσωπικού που πρέπει να βρίσκονται 
στο Λουξεμβούργο, λαμβάνοντας υπόψη μια αναθεώρηση των αναγκών του 
Κοινοβουλίου· η αξιολόγηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, με την επιφύλαξη των 
νομικών διατάξεων, προτάσεις για τον τρόπο επαναδιαπραγμάτευσης της εν λόγω 
συμφωνίας·

6. καλεί τη Διοίκηση του Κοινοβουλίου να παραγγείλει μια έρευνα του Ευρωβαρόμετρου ή 
άλλου παρόχου επαγγελματικών υπηρεσιών σφυγμομέτρησης, πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την άποψη των πολιτών της ΕΕ για τη διατήρηση του 
συστήματος πολλαπλών τόπων εργασίας του Κοινοβουλίου, με ειδική αναφορά στο 
οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος του συστήματος και στο κόστος του από άποψη 
αποδοτικότητας·

7. καλεί το Σώμα να συζητήσει και να εκφράσει τη γνώμη του ως προς το αν πρέπει να 
συνεχιστεί το παρόν σύστημα· και εάν διαπιστωθεί η δέουσα πλειοψηφία, συνιστά να 
δρομολογήσει το Κοινοβούλιο διαδικασία αναθεώρησης της Συνθήκης δυνάμει του 
άρθρου 48 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πολιτικό και νομικό ιστορικό

Στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Εδιμβούργο τον Δεκέμβριο του 1992, οι 
αρχηγοί κυβερνήσεων των κρατών μελών αποφάσισαν για τις έδρες των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίστηκε το εξής: 
«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την έδρα του στο Στρασβούργο όπου λαμβάνουν χώρα οι 
δώδεκα μηνιαίες περίοδοι συνόδου της ολομελείας, συμπεριλαμβανομένης της συνόδου για τον 
προϋπολογισμό. Οι περίοδοι των πρόσθετων συνόδων της ολομελείας πραγματοποιούνται στις 
Βρυξέλλες. Οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες. Η 
Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι υπηρεσίες της παραμένουν στο 
Λουξεμβούργο.» 

Τα κράτη μέλη ενσωμάτωσαν την απόφαση του Εδιμβούργου στο πρωτόκολλο αριθ. 6 της 
Συνθήκης του Άμστερνταμ του 1997.

Οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, 
ιδίως από το 2009 που τέθηκε σε εφαρμογή η Συνθήκη της Λισαβόνας. Όπως συμβαίνει με τα 
περισσότερα κοινοβούλια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την εξουσία να αποφασίζει για 
τον τρόπο λειτουργίας του σε πολλά θέματα. Ωστόσο η απόφαση του 
Εδιμβούργου/Πρωτόκολλο αριθ. 6 περιορίζει την εξουσία του ως προς τον καθορισμό του 
πότε και πού συνεδριάζει.

Η αλλαγή της επίσημης έδρας του Κοινοβουλίου και η ανάθεση σε αυτό απόκτηση πλήρους 
εξουσίας να καθορίζει το ίδιο πότε και πού θα συνεδριάζει απαιτεί τροποποίηση της 
Συνθήκης κι επομένως μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ομοφωνία όλων των κρατών μελών της 
ΕΕ. Τούτο επιβεβαιώθηκε με πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σε ξεχωριστό αλλά σχετικό θέμα, την υπόθεση C-237-11.

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν 
τις νέες εξουσίες τους, δυνάμει του άρθρου 48 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να 
προτείνουν επισήμως τροποποιήσεις στη Συνθήκη στα κράτη μέλη, αν αυτά δεν ενεργήσουν 
προς αυτή την κατεύθυνση. 

Αναφορές που έλαβε η Επιτροπή Αναφορών

Η Επιτροπή Αναφορών (ΡΕΤΙ) έχει λάβει τα τελευταία χρόνια 7 αναφορές για το θέμα της 
έδρας του ΕΚ. Όλες εκτός από μία στηρίζουν την ιδέα της ενιαίας έδρας για τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ.

Μία από αυτές τις αναφορές κατάφερε να συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό υπογραφών και 
αξίζει ιδιαίτερη προσοχή:

Το 2006 η Cecilia Malmström (τότε Σουηδή βουλευτής των Φιλελευθέρων και νυν Επίτροπος 
Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ ), προώθησε μία διαδικτυακή αναφορά (αριθμός αναφοράς 
630-2006), με την οποία ζητούσε μία ενιαία έδρα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και δη στις 
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Βρυξέλλες.

Αυτή η εκστρατεία συγκέντρωσε έως τώρα περίπου 1,3 εκατ. υπογραφές από Ευρωπαίους 
πολίτες – περισσότερες υπογραφές από όσες απαιτεί σήμερα μία επίσημη Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών.

Το ζήτημα εξετάστηκε στην Επιτροπή ΡΕΤΙ τον Φεβρουάριο του 2008 με πολλούς 
αναφέροντες παρόντες. Εν συνεχεία εστάλη επιστολή στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου για 
να εξεταστεί από το Προεδρείο ως αρμόδιο κοινοβουλευτικό όργανο για ζητήματα σχετικά με 
τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Κατατέθηκαν μια προφορική ερώτηση και ένα σχέδιο 
ψηφίσματος για τον Μάιο του 2008 αλλά η Διάσκεψη των Προέδρων δεν έδωσε την έγκρισή 
της, και αντίθετα ζήτησε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να γράψει στα 
κράτη μέλη.
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