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JAVASLATOK

A Petíciós Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel benyújtottak bizonyos petíciókat, amelyekben az Európai Parlament egynél több 
székhelyének megszüntetését kérik;

B. mivel az egyik petíciót (0630/2006. sz.) több mint egymillió uniós állampolgár írta alá;

C. mivel 2006 óta többször is megakadályozták a Petíciós Bizottságot azon törekvéseiben, 
hogy az ügyet parlamenti szinten tárgyalják, annak ellenére, hogy a kérdés iránt a 
parlamenti képviselők körében széles körű érdeklődés mutatkozik;

1. üdvözli az Alkotmányügyi Bizottság azon döntését, hogy készüljön jelentés az európai 
uniós intézmények székhelyeiről;

2. egyetért azzal az elvvel, hogy az Európai Parlament eredményesebb és 
költséghatékonyabb lenne, illetve a környezetvédelmi szempontokat is jobban tiszteletben 
tartaná, ha egy helyen működne; és megjegyzi, hogy a Brüsszel és Strasbourg közötti havi 
rendszerességű migráció folytatása a legtöbb uniós állampolgár szemében olyan 
szimbolikus negatív üggyé vált, amely árt a Parlament hírnevének;

3. tiszteletben tartja a történelmi indokokat, amiért a plenáris ülések Strasbourgban vannak, 
és a Szerződés előírásait, amelyek szükségessé teszik a két székhelyes rendszert; ennek 
ellenére kitart amellett, hogy ez a rendszer nem tartható fenn örökké, és hogy magának a 
Parlamentnek kell eldöntenie, jövőjére nézve mit részesít előnyben;

4. felszólítja a Parlamentet, hogy foglaljon állást azzal kapcsolatban, hogy fennmaradjon-e a 
jelenlegi rendszer; és azt ajánlja, hogy amennyiben megfelelő többségi szavazat gyűlik 
össze, a Parlament javasolja a Szerződés 48. cikk szerinti módosítását.
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INDOKOLÁS

Történelmi és jogi keret

Az Európai Tanács  1992. decemberi edinburghi ülésén a tagállamok kormányfői 
kiválasztották az európai uniós intézmények székhelyeit. Az Európai Parlamentre 
vonatkozóan megállapítják, hogy: 
„Az Európai Parlament székhelye Strasbourgban van, ahol a havi plenáris ülések tizenkét 
időszakát, beleértve a költségvetési ülésszakot is tartják. A további plenáris ülésszakokat 
Brüsszelben tartják. Az Európai Parlament bizottságai Brüsszelben üléseznek. Az Európai 
Parlament Főtitkársága és annak szervezeti egységei Luxembourgban maradnak.”

A tagállamok a 1997. évi Amszterdami Szerződés 6. jegyzőkönyvében rögzítették az 
edinburghi döntést.

Az Európai Parlament hatásköre az évek során, különösen a Lisszaboni Szerződés 2009-ben 
történt hatálybalépése óta jelentősen megnövekedett. A legtöbb parlamenthez hasonlóan több 
szempontból is jogában áll saját munkarendjéről dönteni. Az edinburghi határozat/ a 6. 
jegyzőkönyv azonban korlátozza az ülések időpontjával és helyével kapcsolatos döntési 
hatáskörét.

A Parlament hivatalos székhelyének megváltoztatásához, illetve hogy a Parlament jogosult 
lehessen eldönteni, mikor és hol tartja üléseit, szerződésmódosításra van szükség, amely ezért 
csak minden uniós tagállam egyhangú jóváhagyásával érhető el. Ezt erősítette meg a Bíróság 
egy különálló, ám kapcsolódó kérdésben nemrégiben hozott ítéletében – a C-237/11. sz. ügy.

Az Európai Parlament képviselői dönthetnek úgy, hogy – az Európai Unióról szóló szerződés 
48. cikke alapján – arra használják új hatáskörüket, hogy hivatalosan módosításokat 
javasolnak a tagállamoknak, amennyiben azok elmulasztják a kérdéssel kapcsolatos 
intézkedést. 

A bizottsághoz beérkezett petíciók

A Petíciós Bizottság az elmúlt években 7 darab, a Parlament székhelyeivel kapcsolatos 
petíciót kapott. Egy kivételével mindegyik azt az elképzelést támogatja, hogy az uniós 
intézményeknek egyetlen székhelye legyen.

E petíciók egyikének nagyszámú aláírást sikerült összegyűjtenie, és ezt különösen érdemes 
megemlíteni:

2006-ban Cecilia Malmström (akkor liberális svéd európai parlamenti képviselő, ma a 
belügyekért felelős uniós biztos) online benyújtott petíciójában (630/2006. sz. petíció) kérte, 
hogy Brüsszelben legyen az Európai Parlament egyetlen székhelye.

E kampány során eddig 1,3 millió európai polgár aláírását gyűjtötték össze, amely több annál, 
amennyi jelenleg szükséges a hivatalos európai polgári kezdeményezés elindításához.
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A kérdéssel a Petíciós Bizottság 2008 februárjában a petíció több benyújtójának jelenlétében 
foglalkozott. Ezt követően az Elnökség, mint az intézmény működésével kapcsolatos 
kérdésekben illetékes szerv, vizsgálat céljából levelet küldött a Parlament elnökének. 2008 
májusára egy szóbeli választ igénylő kérdést és egy állásfoglalás-tervezetet nyújtottak be, 
azonban az Elnökök Értekezlete nem adta meg jóváhagyását, helyette azt kérte az Európai 
Parlament elnökétől, hogy írjon a tagállamoknak.


