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ETTEPANEKUD

Petitsioonikomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et komisjonile on esitatud petitsioonid, milles palutakse lõpetada Euroopa 
Parlamendi töötamine rohkem kui ühes asukohas;

B. arvestades, et ühele petitsioonile (0630/2006) on andnud allkirja rohkem kui miljon ELi 
kodanikku;

C. arvestades, et petitsioonikomisjoni alates 2006. aastast tehtud püüdlusi arutada seda 
küsimust parlamendi tasandil on korduvalt takistatud, vaatamata parlamendiliikmete 
suurele huvile selle küsimuse vastu;

1. väljendab heameelt põhiseaduskomisjoni otsuse üle koostada raport Euroopa Liidu 
institutsioonide asukohtade kohta;

2. nõustub põhimõttega, et Euroopa Parlament võiks töötada tulemuslikumalt, 
kulutõhusamalt ja keskkonda säästvamalt, kui tal oleks üksainus töökoht; märgib ka, et 
jätkuvast igakuisest rändamisest Brüsseli ja Strasbourgi vahel on saanud enamike ELi 
kodanike jaoks sümboolne negatiivne küsimus, mis kahjustab parlamendi mainet;

3. tunnustab täiskogu osaistungjärkude Strasbourgis pidamise ajaloolisi põhjuseid ja 
aluslepingu nõudeid, mis eeldavad kahe asukohaga süsteemi; toonitab siiski, et selline 
süsteem ei saa jätkuda lõpmatult ja parlament peab ise saama teha oma tulevikku 
puudutava valiku;

4. kutsub parlament üles väljendama oma seisukohta selle kohta, kas praegune kord tuleks 
säilitada; soovitab parlamendil esitada artikli 48 kohaselt aluslepingu muutmise 
ettepaneku, kui selle poolt hääletab asjakohane enamus parlamendiliikmeid.
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SELETUSKIRI

Ajalooline ja õiguslik taust

Euroopa Ülemkogu Edinburgi kohtumisel 1992. aasta detsembris tegid liikmesriikide 
valitsusjuhid otsuse ELi institutsioonide asukohtade kohta. Euroopa Parlamendi kohta tehti 
järgmine otsus: 
„Euroopa Parlamendi asukoht on Strasbourgis, kus peetakse kaksteist igakuist täiskogu 
istungjärku, sealhulgas eelarveistungjärk. Lisatäisistungjärgud peetakse Brüsselis. Euroopa 
Parlamendi komiteed käivad koos Brüsselis. Euroopa Parlamendi peasekretariaat ja selle 
talitused jäävad Luxembourgi.”

Liikmesriigid sätestasid Edinburghi otsuse 1997. aasta Amsterdami lepingu protokollis nr 6.

Euroopa Parlamendi volitused on aastatega, eelkõige pärast Lissaboni lepingu jõustumist 
2009. aastal märkimisväärselt kasvanud. Sarnaselt enamike parlamentidega on Euroopa 
Parlamendil volitused otsustada paljudes küsimustes oma töökorralduse üle. Samas piirab 
Edinburghi otsus / protokoll nr 6 parlamendi volitust otsustada selle üle, millal ja kus 
toimuvad tema istungid.

Euroopa Parlamendi ametliku asukoha muutmine ja parlamendile täielike volituste andmine 
otsustada selle üle, millal ja kus toimuvad tema istungid, eeldab aluslepingu muutmist ja 
seetõttu on seda võimalik saavutada vaid kõigi ELi liikmesriikide ühehäälse nõusolekuga. 
Seda kinnitati Euroopa Liidu Kohtu hiljutise otsusega eraldiseisvas, kuid seotud kohtuasjas C-
237-11.

Euroopa Liidu lepingu artikli 48 kohaselt võivad Euroopa Parlamendi liikmed otsustada 
kasutada oma uusi volitusi ja esitada liikmesriikidele ametliku ettepaneku aluslepingu 
muutmiseks, kui need selles suhtes meetmeid ei võta. 

Komisjonile esitatud petitsioonid

Petitsioonikomisjon on saanud viimastel aastatel seitse Euroopa Parlamendi asukohaga seotud 
peitsiooni. Üht juhtumit arvesse võtmata toetatakse neis kõigis mõtet, et ELi institutsioonidel 
võiks olla üks asukoht.

Ühele neist petitsioonidest on antud väga palju allkirju ja see on eriti tähelepanuväärne.

Cecilia Malmström (tollane Rootsi liberaalist Euroopa Parlamendi liige ja praegune ELi 
siseasjade volinik) algatas internetipõhise petitsiooni (petitsioon number 630-2006), milles 
nõutakse Euroopa Parlamendile üht asukohta (Brüsselis).

Kampaaniale on praeguseks andnud allkirja ligikaudu 1,3 Euroopa kodanikku – mida on 
rohkem, kui on praegu nõutav ametlikuks Euroopa kodanikualgatuseks.

Küsimust arutati petitsioonikomisjonis 2008. aasta veebruaris, kusjuures kohal viibisid paljud 
petitsiooni esitanud. Seejärel saadeti Euroopa Parlamendi presidendile kiri küsimuse 
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arutamiseks juhatuses, mis on institutsiooni toimimisega seotud küsimuste eest vastutav 
parlamendi organ. 2008. aasta mais esitati suuliselt vastatav küsimus ja resolutsiooni projekt, 
aga esimeeste konverents ei kiitnud seda heaks, vaid palus Euroopa Parlamendi presidendil 
kirjutada liikmesriikidele.


