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IEROSINĀJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

– ņemot vērā Eiropadomes sanāksmi Edinburgā 1992. gada 11. un 12. decembrī,

A. tā kā ir iesniegti seši lūgumraksti, kuros prasīts izbeigt Eiropas Parlamenta darbības norisi 
vairākās darba vietās un tā kā vienu no šiem lūgumrakstiem (Nr. 630/2006) ir parakstījuši 
vairāk nekā viens miljons ES pilsoņu;

B. tā kā, solidarizējoties ar ES pilsoņiem, Eiropas Parlamentam krīzes laikā būtu jāpievērš 
lielāka uzmanība ietaupījumiem administratīvo izdevumu jomā;

C. tā kā Lūgumrakstu komitejas centieni kopš 2006. gada izskatīt šo jautājumu Parlamenta 
līmenī vēl nav bijuši veiksmīgi, lai gan ES pilsoņu un Parlamenta deputātu vidū pastāv 
liela interese par šo jautājumu, un tā kā atklātas debates trūkums ir pretrunā vērtībām, 
kuras Eiropas Parlamentam būtu jāpārstāv;

D. tā kā deputāti ir atkārtoti aicinājuši Parlamenta administrāciju pasūtīt Eirobarometra 
aptauju par Eiropas pilsoņu viedokli attiecībā uz Parlamenta darbības norisi vairākās darba 
vietās,

1. atzinīgi vērtē Konstitucionālo jautājumu komitejas lēmumu sagatavot ziņojumu par 
Eiropas Savienības iestāžu atrašanās vietas noteikšanu; atbalsta principu, ka Eiropas 
Parlaments darbotos efektīvāk, rentablāk un saudzīgāk pret vidi, ja tas atrastos vienā 
konkrētā vietā; norāda, ka ikmēneša braukāšanu starp Briseli un Strasbūru lielākā daļa ES 
pilsoņu uztver kā negatīvu simbolu un tas kaitē Eiropas Savienības reputācijai, jo īpaši 
laikā, kad finanšu krīzes dēļ dalībvalstīs ir veikti nopietni un sāpīgi izdevumu 
samazinājumi;

2. turklāt norāda, ka Eiropas Parlamenta budžetā varētu panākt papildu ietaupījumus, 
samazinot komiteju, grupu un delegāciju to sanāksmju skaitu, kuras notiek ārpus 
Parlamenta oficiālajām darba vietām;

3. prasa administrācijai veikt visaptverošu analīzi par iespējamiem Parlamenta budžeta 
ietaupījumiem, ja tam būtu tikai viena darba vieta, proti, Brisele; prasa šajā analīzē iekļaut 
budžeta aspektus un tādas īpašās izmaksas, kas rodas darba laika un efektivitātes 
zaudējuma dēļ;

4. ar pietāti izturas pret vēsturiskajiem iemesliem, kuru dēļ plenārsēdes notiek Strasbūrā, un 
Līguma prasībām, kas nosaka triju darba vietu sistēmu; tomēr uzstāj, ka šāda kārtība nevar 
turpināties mūžīgi, tā nav ilgtspējīga un Parlamentam jābūt tiesībām pašam debatēt un 
izšķirties par vēlamo turpmāko kārtību, ievērojot demokrātijas principus;

5. aicina attiecīgos Eiropas Parlamenta dienestus novērtēt Luksemburgas iestāžu un Eiropas 
Parlamenta noslēgto līgumu par darbinieku skaitu Luksemburgā, ņemot vērā Parlamenta 
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pārskatītās vajadzības; šajā novērtējumā būtu jāietver ieteikumi par to, kā pārskatīt minēto 
līgumu, neskarot juridiskos noteikumus;

6. aicina Parlamenta administrāciju izmantot Eirobarometru vai līdzīgu profesionālu aptauju 
veicēju, lai līdz 2014. gada 1. janvārim veiktu aptauju par ES pilsoņu viedokli attiecībā uz 
Parlamenta darbības norisi vairākās darba vietās, jo īpaši atsaucoties uz šīs kārtības 
izmaksām finanšu, vides un efektivitātes ziņā;

7. prasa Parlamentam debatēt un paust viedokli par to, vai pašreizējā kārtība būtu jāturpina; 
ja tiek reģistrēts vajadzīgais balsu vairākums, ierosina Parlamentam saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienību 48. pantu uzsākt Līguma pārskatīšanas procedūru.
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PASKAIDROJUMS

Vēsturiskā un juridiskā pamatinformācija

Eiropadomes sanāksmē Edinburgā 1992. gada decembrī dalībvalstu valdību vadītāji pieņēma 
lēmumu par ES iestāžu atrašanās vietu. Attiecībā uz Eiropas Parlamentu ir norādīts:
„Eiropas Parlaments atrodas Strasbūrā, kur notiek 12 ikmēneša plenārsēdes, to skaitā 
budžeta sēde. Papildu plenārsēdes notiek Briselē. Eiropas Parlamenta komitejas sanāk 
Briselē. Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariāts un tā struktūrvienības paliek 
Luksemburgā.”

Dalībvalstis Edinburgā pieņemto lēmumu iekļāva 1997. gada Amsterdamas līgumam 
pievienotajā 6. protokolā.

Eiropas Parlamenta pilnvaras gadu gaitā ir ievērojami paplašinājušās, it īpaši kopš Lisabonas 
līguma stāšanās spēkā 2009. gadā. Līdzīgi lielākajai daļai parlamentu, tam ir tiesības lemt par 
daudziem sava darba organizācijas aspektiem. Taču Edinburgas lēmums / 6. protokols 
ierobežo tā pilnvaras lemt par sēžu norises laiku un vietu.

Lai mainītu Parlamenta oficiālo atrašanās vietu un dotu Parlamentam pilnas tiesības lemt par 
tā sēžu norises laiku un vietu, ir nepieciešami grozījumi Līgumā, kurus var izdarīt tikai ar visu 
dalībvalstu vienprātīgu piekrišanu. To apstiprināja nesen pieņemtais Tiesas spriedums citā, 
bet saistītā lietā — Lietā C-237-11.

Eiropas Parlamenta deputāti var nolemt izmantot savas jaunās pilnvaras, kas piešķirtas 
Līguma par Eiropas Savienību 48. pantā, lai oficiāli ierosinātu grozījumus Līgumā, ja 
dalībvalstis neko nedara šajā jautājumā.

Komitejas saņemtie lūgumraksti

Lūgumrakstu (PETI) komiteja pēdējos gados ir saņēmusi septiņus lūgumrakstus saistībā ar EP 
atrašanās vietu. Visos, izņemot vienu, ir atbalstīta doma par vienas atrašanās vietas noteikšanu 
ES iestādēm.

Vienam no šiem lūgumrakstiem ir izdevies saņemt lielu skaitu parakstu, un to ir īpaši vērts 
pieminēt.

Cecilia Malmström (toreiz liberāļus pārstāvoša zviedru deputāte, tagad ES iekšlietu komisāre) 
2006. gadā tiešsaistē publicēja lūgumrakstu (Lūgumraksts Nr. 630/2006), kurā bija prasīts 
noteikt Eiropas Parlamentam vienu atrašanās vietu, proti, Briseli.

Šī kampaņa līdz šim ir savākusi 1,3 miljonu ES pilsoņu parakstu — tas pārsniedz to parakstu 
skaitu, kas patlaban vajadzīgi oficiālai Eiropas pilsoņu iniciatīvai.

PETI komiteja šo jautājumu izskatīja 2008. gada februārī daudzu lūgumraksta iesniedzēju 
klātbūtnē. Pēc tam tika nosūtīta vēstule Parlamenta priekšsēdētājam izskatīšanai Prezidijā, jo 
šī Parlamenta struktūra ir atbildīga par jautājumiem, kas saistīti ar iestādes darbību.
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Izskatīšanai 2008. gada maija sesijā tika iesniegts mutiski atbildams jautājums un rezolūcijas 
projekts, bet Priekšsēdētāju konference tos neapstiprināja un tā vietā pieprasīja Eiropas 
Parlamenta priekšsēdētājam rakstiski vērsties pie dalībvalstīm.
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