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SUGGESTIES

De Commissie verzoekschriften verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat verschillende verzoekschriften werden ingediend waarin werd gevraagd 
de vestiging van het Europees Parlement op meer dan één plaats op te heffen;

B. overwegende dat één van deze verzoekschriften (0630/2006) ondertekend is door meer 
dan één miljoen burgers van de EU;

C. overwegende dat de pogingen die de Commissie verzoekschriften sinds 2006 onderneemt 
om deze kwestie op parlementair niveau te bespreken herhaaldelijk geblokkeerd zijn, 
ondanks de ruime belangstelling voor deze kwestie bij de EP-leden;

1. is ingenomen met het besluit van de Commissie verzoekschriften om een verslag op te 
stellen over de plaats van de zetels van de instellingen van de Europese Unie;

2. sluit zich aan bij het beginsel dat het Europees Parlement doeltreffender, kosteneffectiever 
en milieuvriendelijker zou zijn indien het slechts op één plaats gevestigd zou zijn; wijst 
erop dat de voortzetting van de maandelijkse migratie tussen Brussel en Straatsburg een 
negatieve symbolische kwestie is geworden voor de meerderheid van de EU-burgers, wat 
schadelijk is voor de reputatie van het Parlement;

3. respecteert de historische redenen voor de plenaire vergaderingen in Straatsburg alsook de 
verdragsbepalingen die het systeem met twee zetels vereisen; staat er echter op dat 
dergelijke regeling niet tot in de eeuwigheid kan worden voortgezet en dat het Parlement 
in staat moet zijn zelf een voorkeur voor zijn toekomst kenbaar te maken;

4. verzoekt het Parlement zijn mening te geven over de voortzetting van de huidige regeling, 
en beveelt het Parlement aan om, indien een passende meerderheid van stemmen wordt 
opgetekend, verdragswijzigingen voor te stellen krachtens artikel 48.
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TOELICHTING

Historische en juridische achtergrond

De regeringsleiders van de lidstaten hebben tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad van 
december 1992 een beslissing genomen over de plaats van de zetels van de EU-instellingen. 
Met betrekking tot het Europees Parlement werd het volgende besloten: 
"Het Europees Parlement heeft zijn zetel te Straatsburg, voor de twaalf perioden van de 
maandelijkse voltallige zittingen met inbegrip van de begrotingszitting. De bijkomende 
voltallige zittingen worden gehouden te Brussel. De commissies van het Europees Parlement 
zetelen te Brussel. Het secretariaat-generaal van het Europees Parlement en zijn diensten 
blijven in Luxemburg gevestigd."

De lidstaten hebben het besluit van Edinburgh vastgelegd in protocol nr. 6 bij het Verdrag van 
Amsterdam uit 1997.

Met de jaren heeft het Europees Parlement aanzienlijk meer bevoegdheden verworven, met 
name sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in 2009. Net zoals de meeste 
parlementen beschikt het in veel opzichten over de bevoegdheid zelf te besluiten over de 
eigen werkregelingen. Het besluit van Edinburgh en protocol nr. 6 beperken echter zijn 
bevoegdheid om te besluiten over de plaats en het tijdstip van zijn vergaderingen.

Voor het wijzigen van de officiële zetel van het Parlement en het toekennen van de volledige 
bevoegdheid om te bepalen waar en wanneer zijn vergaderingen plaatsvinden, is een 
verdragswijziging nodig. Dit kan enkel gebeuren met algemene instemming van alle EU-
lidstaten. Dit werd bevestigd in een recent arrest van het Europees Hof van Justitie, dat 
handelde over een afzonderlijke maar gerelateerde kwestie (zaak C-237-11).

Leden van het Europees Parlement mogen besluiten hun nieuwe bevoegdheden te gebruiken 
krachtens artikel 48 van het Verdrag betreffende de Europese Unie om formeel 
verdragswijzigingen voor te stellen indien de lidstaten geen stappen nemen in deze richting. 

Door de commissie ontvangen verzoekschriften

De Commissie verzoekschriften (PETI) heeft de afgelopen jaren 7 verzoekschriften 
ontvangen over de kwestie van de zetel van het EP. In zes van de zeven gevallen werd het 
idee van één zetel voor de EU-instellingen verdedigd.

Eén van deze verzoekschriften is ondertekend door een groot aantal burgers en verdient 
bijzondere aandacht:

In 2006 lanceerde Cecilia Malmström (destijds een Zweeds liberaal EP-lid en nu EU-
Commissaris voor Binnenlandse zaken) een online verzoekschrift (nr. 630/2006) waarin werd 
opgeroepen tot de vestiging van één zetel voor het Europees Parlement te Brussel.

In het kader van deze campagne werden tot dusver 1,3 miljoen handtekeningen van Europese 
burgers verzameld. Dit is meer dan het momenteel vereiste aantal voor een formeel Europees 
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burgerinitiatief.

In februari 2008 werd deze kwestie, in aanwezigheid van veel indieners van verzoekschriften, 
behandeld in de commissie PETI. Er werd vervolgens een brief gestuurd naar de Voorzitter 
van het Parlement ter behandeling door het Bureau, als parlementair orgaan verantwoordelijk 
voor kwesties met betrekking tot de werking van de instelling. Een mondelinge vraag en 
ontwerpresolutie werden ingediend voor mei 2008, maar de Conferentie van voorzitters 
weigerde toestemming te verlenen, en in plaats hiervan werd de Voorzitter van het Europees 
Parlement verzocht de lidstaten aan te schrijven.


