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FORSLAG

Udvalget for Andragender opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at der er blevet indgivet visse andragender med anmodninger om, at 
Europa-Parlamentet ikke længere skal have mere end ét arbejdssted;

B. der henviser til, at ét af disse andragender (0630/2006) er blevet underskrevet af mere end 
en million EU-borgere;

C. der henviser til, at Udvalget for Andragender siden 2006 har gjort forsøg på at behandle 
dette spørgsmål på parlamentsniveau, men at disse forsøg gentagne gange er blevet 
hindret trods den store interesse blandt medlemmerne af Europa-Parlamentet;

1. glæder sig over, at Udvalget om Konstitutionelle Anliggender har besluttet at udarbejde en 
betænkning om fastlæggelse af hjemstedet for Den Europæiske Unions institutioner;

2. tilslutter sig princippet om, at Europa-Parlamentet ville være mere effektivt, 
omkostningseffektivt og miljøvenligt, hvis det var placeret på ét enkelt arbejdssted; 
bemærker endvidere, at den fortsatte månedlige flytning mellem Bruxelles og Strasbourg 
er blevet et symbolsk negativt spørgsmål blandt EU-borgere, hvilket er skadeligt for 
Parlamentets omdømme;

3. respekterer de historiske årsager til placeringen af plenarmøderne i Strasbourg og kravene 
i traktaten, der nødvendiggør systemet med to arbejdssteder for Parlamentet; fastholder 
ikke desto mindre, at en sådan ordning ikke kan fortsætte i al evighed, og at Parlamentet 
selv skal kunne angive, hvilke præferencer det har for sin fremtid;

4. opfordrer Parlamentet til at udtrykke sin mening om, hvorvidt den nuværende ordning bør 
fortsætte; anbefaler, at Parlamentet, hvis der opnås et passende flertal, foreslår 
traktatændringer i henhold til artikel 48;
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BEGRUNDELSE

Historisk og retlig baggrund

På Det Europæiske Råds møde i Edinburgh i december 1992 fastlagde medlemsstaternes 
regeringschefer hjemstedet for Den Europæiske Unions institutioner. Med hensyn til Europa-
Parlamentet er det angivet at: 
"Europa-Parlamentet har hjemsted i Strasbourg og afholder dér de tolv månedlige 
plenarmøderækker, herunder også budgetmøderækken. Yderligere plenarmøderækker 
afholdes i Bruxelles. Europa-Parlamentets udvalg holder deres møder i Bruxelles. Europa-
Parlamentets Generalsekretariat og dets tjenester er fortsat placeret i Luxembourg."

Medlemsstaterne fastlagde Edinburgh-afgørelsen i protokol nr. 6 til Amsterdam-traktaten fra 
1997.

Europa-Parlamentets beføjelser er blevet udvidet betydeligt i årenes løb, navnlig siden 
Lissabontraktatens ikrafttræden i 2009. I lighed med mange parlamenter har det beføjelse til 
at træffe afgørelse om sin egen arbejdstilrettelæggelse i mange henseender. Edinburgh-
afgørelsen/protokol nr. 6 begrænser dog Parlamentets beføjelser til at beslutte, hvornår og 
hvor det afholder møder.

Såfremt Parlamentets officielle hjemsted skal ændres, og Parlamentet skal have fuld beføjelse 
til at afgøre, hvornår og hvor det afholder møder, er der behov for traktatændringer, og 
følgelig kan dette kun opnås med medlemsstaternes enstemmige godkendelse. Dette blev 
bekræftet i en nylig afgørelse fra Domstolen i et særskilt, men dog relateret spørgsmål, nemlig 
sag C-237-11.

Europa-Parlamentets medlemmer kan i henhold til artikel 48 i traktaten om Den Europæiske 
Union beslutte at anvende deres nye beføjelser til formelt at foreslå medlemsstaterne 
traktatændringer, hvis disse undlader at træffe foranstaltninger i denne henseende.  

Andragender, som udvalget har modtaget

Udvalget for Andragender (PETI) har i de seneste år modtaget syv andragender vedrørende 
Parlamentets arbejdssteder. I seks ud af syv af disse andragender støttes ideen om 
fastlæggelsen af ét arbejdssted for EU-institutionerne.

Det er i forbindelse med ét af disse andragender lykkedes at indsamle en lang række 
underskrifter, og dette andragende fortjener særlig opmærksomhed:

I 2006 indgav Cecilia Malmström (som dengang var et liberalt medlem af Europa-Parlamentet 
fra Sverige, og som nu er EU-kommissær for indre anliggender) et onlineandragende 
(andragende nr. 630-2006), hvori hun anmodede om ét arbejdssted for Europa-Parlamentet i 
Bruxelles.

Kampagnen har indtil videre opnået 1,3 millioner underskrifter fra europæiske borgere, 
hvilket er mere end der på nuværende tidspunkt kræves for et formelt europæisk 
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borgerinitiativ.

Spørgsmålet blev behandlet i PETI-udvalget i februar 2008, hvor mange andragere var til 
stede. Der blev efterfølgende sendt en skrivelse til formanden for Parlamentet med henblik på 
behandling i Præsidiet, som er det parlamentariske organ med ansvar for forespørgsler om 
institutionens funktionsmåde. En mundtlig forespørgsel og et beslutningsforslag blev fremsat i 
maj 2008, men Formandskonferencen undlod at give sin godkendelse og anmodede i stedet 
Europa-Parlamentets formand om at skrive til medlemsstaterne.


