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NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu 
uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

- so zreteľom na zasadnutie Európskej rady v Edinburghu z 11. a 12. decembra 1992,

A. keďže bolo predložených šesť petícií, v ktorých sa žiada, aby Európsky parlament už 
nepracoval na viac než jednom mieste; keďže jedna z týchto petícií (0630/2006) nesie 
podpisy viac než milióna občanov EÚ;

B. keďže v období krízy by Európsky parlament, hnaný zásadou solidarity s občanmi 
Európskej únie, mal viac zamerať svoje úsilie na úspory dosiahnuteľné v oblasti 
administratívy;

C. keďže od roku 2006 ešte neboli pokusy Výboru pre petície o prehodnotenie tejto otázky 
na parlamentnej úrovni dokončené, a to i napriek širokému záujmu európskych občanov a 
poslancov EP o danú otázku; keďže absencia otvorenej diskusie je v rozpore s hodnotami, 
ktoré by mal stelesňovať Európsky parlament;

D. keďže poslanci EP opakovane žiadali administratívu Parlamentu o vyžiadanie prieskumu 
Eurobarometra, ktorý by sa európskych občanov spýtal na ich názor na systém fungovania 
Parlamentu na viacerých miestach;

1. víta rozhodnutie Výboru pre ústavné veci vypracovať správu o umiestnení sídiel inštitúcií 
Európskej únie; súhlasí s argumentom, že by bolo účinnejšie, nákladovo efektívnejšie 
a šetrnejšie voči životnému prostrediu, keby sa Európsky parlament nachádzal iba na 
jednom mieste; a konštatuje, že neustále každomesačné presuny medzi Bruselom 
a Štrasburgom sa stali symbolickým negatívnym argumentom väčšiny občanov EÚ, ktorý 
poškodzuje dobré meno inštitúcií Európskej únie, najmä v čase, keď finančná kríza 
spôsobila vážne a bolestivé škrty výdavkov v členských štátoch;

2. okrem toho konštatuje, že by bolo možné dosiahnuť ďalšie úspory v rozpočte Európskeho 
parlamentu znížením počtu schôdzí výborov, skupín a delegácií, ktoré sa uskutočňujú 
mimo oficiálnych pracovných miest Parlamentu;

3. žiada administratívu, aby predložila komplexnú analýzu potenciálnych úspor pre náš 
rozpočet, ak by Parlament mal len jedno pracovisko, v Bruseli; žiada, aby táto analýza 
zahŕňala rozpočtové aspekty a vedľajšie náklady, napríklad úspory dosiahnuté vďaka 
skráteniu pracovnej doby a efektívnosti;

4. rešpektuje historické dôvody, ktoré viedli k umiestneniu plenárnych zasadnutí Parlamentu 
v Štrasburgu, ako aj ustanovenia zmluvy, z ktorých plynie potreba systému troch 
pracovísk; trvá však na tom, že takéto usporiadanie nemôže pokračovať donekonečna a že 
samotný Parlament musí mať možnosť zapojiť sa do diskusie o svojej budúcnosti 
a vyjadriť svoje preferencie v súlade s demokratickými zásadami;
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5. vyzýva príslušné útvary Európskeho parlamentu, aby posúdili dohodu medzi orgánmi 
Luxemburska a Európskym parlamentom o počte pracovníkov prítomných v Luxemburgu 
so zreteľom na revíziu potrieb Parlamentu; súčasťou tohto posúdenia by mali byť návrhy 
toho, ako dohodu zmeniť, a to bez vplyvu na právne ustanovenia;

6. žiadali administratívu Parlamentu o vyžiadanie prieskumu Eurobarometra alebo 
podobného profesionálneho prieskumu verejnej mienky do 1. januára 2014 o názoroch 
občanov EÚ na zachovanie organizácie práce Parlamentu rozdeleného na viaceré miesta, 
s osobitným odkazom na finančné a  environmentálne náklady a ich efektívnosť; 

7. vyzýva Parlament, aby diskutoval a vyjadril svoje stanovisko k tomu, či by sa malo so 
súčasným usporiadaním pokračovať; a prípadne, ak sa zaznamená náležitá väčšina hlasov, 
odporúča Parlamentu, aby v zmysle článku 48 ZEÚ inicioval postup revízie.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Historický a právny rámec

Na umiestnení sídiel inštitúcií EÚ sa hlavy štátov a predsedovia vlád členských štátov dohodli 
na zasadnutí Európskej rady v decembri 1992 v Edinburghu. V súvislosti s Európskym 
parlamentom sa ustanovuje, že: 
„Európsky parlament má svoje sídlo v Štrasburgu, kde sa koná 12 mesačných plenárnych 
zasadnutí, vrátane zasadnutia o rozpočte. Dodatočné plenárne zasadnutia sa konajú 
v Bruseli. Výbory Európskeho parlamentu zasadajú v Bruseli. Generálny sekretariát 
Európskeho parlamentu a jeho oddelenia zostávajú v Luxemburgu.“

Členské štáty zakotvili rozhodnutie z Edinburghu v Protokole č. 6 k Amsterdamskej zmluve z 
roku 1997.

Právomoci Európskeho parlamentu v priebehu rokov značne vzrástli, najmä od Lisabonskej 
zmluvy, ktorá nadobudla platnosť v roku 2009. Rovnako ako väčšina parlamentov má EP 
právomoc v mnohých smeroch rozhodovať o svojom pracovnom usporiadaní. Avšak 
rozhodnutie z Edinburghu / Protokol č. 6 obmedzuje jeho právomoc rozhodnúť o tom, kedy 
a kde bude zasadať.

Na to, aby sa zmenilo oficiálne sídlo Parlamentu a aby sa Parlamentu udelila plná právomoc 
rozhodovať o tom, kedy a kde sa budú konať jeho zasadnutia, je potrebné zmeniť zmluvu, čo 
je preto možné dosiahnuť iba na základe jednomyseľného súhlasu všetkých členských štátov 
EÚ. Potvrdil to aj Európsky súdny dvor v nedávnom rozsudku v odlišnej, ale súvisiacej veci 
C-237-11.

Poslanci Európskeho parlamentu sa môžu rozhodnúť využiť svoje nové právomoci 
vyplývajúce z článku 48 Zmluvy o Európskej únii, aby členským štátom formálne navrhli 
zmeny zmluvy, ak členské štáty v tejto súvislosti opomenú konať. 

Petície zaslané výboru

Výbor pre petície (PETI) prijal v uplynulých rokoch 7 petícií súvisiacich s otázkou sídla EP. 
Všetky okrem jedného prípadu podporovali myšlienku spoločného sídla pre všetky inštitúcie 
EÚ.

V rámci jednej z týchto petícií sa zozbieralo obrovské množstvo podpisov, a teda jednoznačne 
stojí za povšimnutie:

Cecilia Malmström (vtedajšia liberálna poslankyňa EP a súčasná komisárka EÚ pre vnútorné 
záležitosti) začala v roku 2006 on-line petíciu (petičné číslo 630-2006), v ktorej vyzývala na 
ustanovenie spoločného sídla Európskeho parlamentu v Bruseli.

V kampani sa doposiaľ podarilo nazhromaždiť 1,3 milióna podpisov európskych občanov –
viac než sa v súčasnosti požaduje na formálnu európsku iniciatívu občanov.
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Touto vecou sa výbor PETI zaoberal vo februári 2008 a na tejto schôdzi sa zúčastnilo mnoho 
predkladateľov petície. Následne bol predsedovi Parlamentu zaslaný list, aby túto vec 
preskúmalo Predsedníctvo ako orgán zodpovedný za otázky súvisiace s fungovaním inštitúcie. 
V máji 2008 bola predložená otázka na ústne zodpovedanie a návrh uznesenia, ale 
Konferencia predsedov súhlas stiahla a namiesto toho požiadala predsedu Európskeho 
parlamentu, aby sa obrátil písomne na členské štáty.
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