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WSKAZÓWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

– uwzględniając posiedzenie Rady Europejskiej w Edynburgu w dniach 11–12 grudnia 
1992 r.,

A. mając na uwadze, że sześć petycji zawierało wniosek o przeniesienie siedziby Parlamentu 
Europejskiego w jedno miejsce; mając na uwadze, że pod jedną z petycji (0630/2006) 
podpisało się ponad milion obywateli UE;

B. mając na uwadze, że w okresie kryzysu Parlament Europejski, kierując się zasadą 
solidarności z obywatelami, powinien mocniej skoncentrować się na oszczędnościach 
związanych z administracją;

C. mając na uwadze, że od 2006 r. próby Komisji Petycji mające na celu rozpatrzenie tej 
kwestii na poziomie parlamentarnym nie przyniosły rezultatów mimo szerokiego 
zainteresowania tą sprawą obywateli UE oraz posłów do Parlamentu Europejskiego;
mając na uwadze, że brak otwartej debaty stoi w sprzeczności z wartościami, których 
Parlament powinien być odzwierciedleniem;

D. mając na uwadze, że posłowie do Parlamentu Europejskiego wielokrotnie zwracali się do 
administracji Parlamentu Europejskiego z wnioskiem o przeprowadzenie badań 
Eurobarometru dotyczących poglądu obywateli UE na kwestię wielu miejsc siedziby 
Parlamentu Europejskiego;

1. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji Spraw Konstytucyjnych, aby sporządzić 
sprawozdanie w sprawie lokalizacji siedzib instytucji Unii Europejskiej; podziela zdanie, 
że Parlament Europejski byłby bardziej wydajny, oszczędny i przyjazny środowisku, 
gdyby znajdował się w jednym miejscu; zauważa, że nieustanna comiesięczna migracja 
między Brukselą a Strasburgiem spotkała się z negatywnym przyjęciem większości 
obywateli UE i uzyskała symboliczny wymiar, co szkodzi reputacji Unii Europejskiej, 
szczególnie w czasach poważnych i dotkliwych cięć wydatków w państwach 
członkowskich spowodowanych kryzysem finansowym;

2. zauważa ponadto, że można poczynić dalsze oszczędności w budżecie Parlamentu 
Europejskiego poprzez ograniczenie liczby posiedzeń komisji, grup i delegacji, które 
odbywają się poza oficjalnymi miejscami pracy Parlamentu;

3. zwraca się do administracji o przeprowadzenie kompleksowej analizy dotyczącej 
potencjalnych oszczędności w budżecie Parlamentu Europejskiego w przypadku 
pozostawienia jego siedziby w jednym miejscu, tj. w Brukseli; zwraca się o to, by w 
analizie uwzględniono aspekty budżetowe i koszty dodatkowe, np. oszczędności 
poczynione na skutek utraty czasu pracy i wydajności;

4. szanuje powody historyczne, dla których sesje plenarne odbywają się w Strasburgu, oraz 
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postanowienia traktatu, które przewidują system trzech miejsc pracy PE; podkreśla 
jednak, że obecny stan rzeczy jest nietrwały i nie może ciągnąć się w nieskończoność, a 
Parlament musi być w stanie przeprowadzić debatę i określić preferencje dotyczące swojej 
przyszłości, zgodnie z zasadami demokracji;

5. wzywa odpowiednie służby Parlamentu Europejskiego do dokonania oceny porozumienia 
zawartego między władzami luksemburskimi a Parlamentem Europejskim w sprawie 
liczby pracowników zatrudnionych w siedzibie w Luksemburgu, z uwzględnieniem 
rewizji potrzeb Parlamentu; ocena ta powinna zawierać sugestie dotyczące sposobu 
renegocjacji porozumienia, bez uszczerbku dla przepisów prawa;

6. wzywa administrację Parlamentu, by zleciła Eurobarometrowi lub podobnej instytucji 
zajmującej się przeprowadzaniem badań opinii publicznej przeprowadzenie do dnia 1 
stycznia 2014 r. badań dotyczących poglądu obywateli UE na utrzymywanie siedzib 
Parlamentu w różnych miejscach, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów finansowych, 
środowiskowych oraz kosztów związanych z efektywnością;

7. wzywa Parlament do przeprowadzenia debaty i wyrażenia swojej opinii, czy należy 
utrzymać obecny stan rzeczy; w przypadku uzyskania odpowiedniej większości głosów 
zaleca, by Parlament zainicjował procedurę zmiany Traktatu zgodnie z art. 48 Traktatu o 
Unii Europejskiej.
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UZASADNIENIE

Tło polityczno-prawne

Na posiedzeniu Rady Europejskiej w Edynburgu w grudniu 1992 r. szefowie rządów państw 
członkowskich ustalili lokalizację siedzib instytucji Unii Europejskiej. W odniesieniu do 
Parlamentu Europejskiego uzgodniono, że:
„Parlament Europejski ma siedzibę w Strasburgu, gdzie odbywa się dwanaście posiedzeń 
plenarnych, w tym posiedzenie budżetowe. Dodatkowe posiedzenia plenarne odbywają się w 
Brukseli. Komisje Parlamentu Europejskiego obradują w Brukseli. Sekretariat Generalny 
Parlamentu Europejskiego i jego służby pozostają w Luksemburgu.”

Państwa członkowskie zawarły decyzję z Edynburga w protokole nr 6 do traktatu 
amsterdamskiego z 1997 r.

Przez ostatnie lata, a w szczególności od wejścia w życie traktatu lizbońskiego w 2009 r., 
zakres kompetencji Parlamentu Europejskiego znacznie się powiększył. Podobnie jak w 
przypadku większości parlamentów, Parlamentowi Europejskiemu przysługuje prawo do 
określania własnego systemu funkcjonowania na wielu płaszczyznach. Niemniej jednak 
decyzja z Edynburga/ protokół nr 6 ogranicza uprawnienia Parlamentu do decydowania o 
terminie i miejscu obrad.

Zmiana oficjalnej siedziby Parlamentu i przyznanie Parlamentowi uprawnień do ustalania 
terminu i miejsca jego obrad wymaga zmiany traktatu, co można osiągnąć jedynie przez 
jednogłośną zgodę wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Powyższy wymóg 
został potwierdzony przez niedawny wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w 
oddzielnej, acz powiązanej sprawie C-237-11.

Zgodnie z art. 48 Traktatu o Unii Europejskiej posłowie do Parlamentu Europejskiego mogą 
zdecydować się skorzystać ze swoich nowych uprawnień do formalnego przedstawienia 
państwom członkowskim zmian do traktatu w przypadku braku ich inicjatywy w tym 
względzie.

Petycje otrzymane przez komisję

W ostatnich latach Komisja Petycji otrzymała 7 petycji odnoszących się do kwestii siedziby 
PE. Wszystkie petycje z wyjątkiem jednej wyrażają poparcie dla idei wspólnej siedziby 
instytucji Unii Europejskiej.

Jedna z tych petycji opatrzona jest dużą ilość podpisów i jest szczególnie warta rozpatrzenia:

W 2006 r. Cecilia Malmström (ówczesna szwedzka posłanka frakcji liberalnej do Parlamentu 
Europejskiego, a obecnie Komisarz do Spraw Wewnętrznych Unii Europejskiej) wystąpiła z 
petycją internetową (numer petycji 630-2006) wzywającą do utworzenia wspólnej siedziby 
Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Kampanię tę swoimi podpisami poparło dotychczas prawie 1,3 mln obywateli europejskich –
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więcej niż obecnie wymaga tego formalna europejska inicjatywa obywatelska.

Sprawa ta była rozpatrywana przez Komisję Petycji w lutym 2008 r. w obecności wielu 
składających petycję. Następnie do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego skierowano 
pismo do rozpatrzenia przez Prezydium będące organem parlamentarnym odpowiedzialnym 
za pytania dotyczące funkcjonowania instytucji. W maju 2008 r. przedłożono pytanie ustne 
oraz projekt rezolucji, jednak Konferencja Przewodniczących wycofała swoją zgodę i 
zwróciła się do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego z wnioskiem o zwrócenie się do 
państw członkowskich na piśmie.
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