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SUGESTÕES

A Comissão das Petições insta a Comissão dos Assuntos Constitucionais, competente quanto 
à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando foram apresentadas algumas petições solicitando que se ponha termo à 
localização do Parlamento Europeu em mais do que um local;

B. Considerando que mais de um milhão de cidadãos da UE foram signatários de uma dessas 
petições (0630/2006); 

C. Considerando que, desde 2006, as tentativas da Comissão das Petições para que este 
assunto seja objeto de apreciação a nível parlamentar têm sido repetidamente obstruídas, 
apesar do grande interesse que suscita entre os deputados;

1. Congratula-se com a decisão da Comissão dos Assuntos Constitucionais de elaborar um 
relatório sobre a localização das sedes das instituições da União Europeia;

2. Concorda com o princípio de que o Parlamento Europeu seria mais eficaz, racional em 
termos de custos e mais respeitador do ambiente, se estivesse localizado num único lugar; 
salienta que a continuação da migração mensal entre Bruxelas e Estrasburgo se tornou, 
simbolicamente, numa questão negativa para a maioria dos cidadãos da UE, o que é 
prejudicial para a reputação do Parlamento;

3. Respeita as razões históricas que presidiram à realização das suas sessões plenárias em 
Estrasburgo, bem como as exigências do Tratado, que impõem o sistema de dois lugares; 
reitera, porém, que este sistema não pode continuar eternamente e que o próprio 
Parlamento tem de ser capaz de indicar uma preferência para o seu futuro;

4. Insta o Parlamento a dizer se pretende dar continuidade ao sistema atual; recomenda, caso 
se registe uma maioria adequada, que o Parlamento proponha alterações ao Tratado nos 
termos do artigo 48.º
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Contexto histórico e jurídico

Na reunião do Conselho Europeu de Edimburgo, em dezembro de 1992, os Chefes dos 
governos dos Estados-Membros tomaram uma decisão sobre a localização das sedes das 
instituições da UE. No que diz respeito ao Parlamento Europeu, afirma-se que: 
“O Parlamento Europeu tem sede em Estrasburgo, onde se realizam as doze sessões 
plenárias mensais, incluindo a sessão orçamental. As sessões plenárias suplementares 
realizam-se em Bruxelas. As comissões do Parlamento Europeu reúnem-se em Bruxelas. O 
Secretariado-Geral do Parlamento Europeu e os seus serviços permanecem no Luxemburgo."

Os Estados-Membros consagraram a decisão de Edimburgo no Protocolo n.º 6 do Tratado de 
Amesterdão, de 1997.

As competências do Parlamento Europeu têm vindo a aumentar significativamente ao longo 
dos anos, nomeadamente com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, em 2009. Tal como 
acontece com a maioria dos parlamentos, o PE tem o poder de tomar decisões, em muitos 
aspetos, sobre as suas condições de trabalho. No entanto, a decisão de Edimburgo/o Protocolo 
n.º 6 limita o seu poder de decidir quando e onde se reúne.

Mudar a sede oficial do Parlamento e permitir que esta instituição possa determinar quando e 
onde se reúne requer a alteração do Tratado, o que só pode ser conseguido mediante a 
aprovação unânime de todos os Estados-Membros da UE. Isto mesmo foi confirmado por um 
acórdão recente do Tribunal Europeu de Justiça sobre um assunto separado, mas relacionado
com o tema em apreço – o processo C-237-11.

Ora, os deputados do Parlamento Europeu podem decidir usar as suas novas prerrogativas, 
nos termos do artigo 48.º do Tratado da União Europeia, para propor formalmente aos 
Estados-Membros alterações ao Tratado, caso estes não tomem qualquer medida a este 
respeito. 

Petições recebidas pela comissão 

A Comissão das Petições (PETI) recebeu nos últimos anos sete petições relacionadas com o 
tema da localização da sede do PE. Todas elas, à exceção de uma, apoiam a ideia de uma 
única sede para as instituições da UE.

Uma dessas petições conseguiu recolher um grande número de assinaturas e reveste um 
interesse particular:

Em 2006, Cecilia Malmström (à época deputada liberal sueca ao Parlamento Europeu e 
atualmente Comissária da UE para Assuntos Internos) lançou uma petição em linha (petição 
630-2006) solicitando uma sede única para o Parlamento Europeu, em Bruxelas.

Esta campanha recolheu, até agora, cerca de 1,3 milhão de assinaturas de cidadãos europeus –
mais do que o número exigido atualmente para lançar uma Iniciativa formal de Cidadania 
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Europeia.

Esta questão foi abordada na Comissão PETI em fevereiro de 2008 e contou com a presença 
de muitos peticionários. Uma carta foi posteriormente enviada ao Presidente do Parlamento 
para consideração pela Mesa, na sua qualidade de órgão parlamentar responsável pelos 
assuntos relacionados com o funcionamento da instituição. Uma pergunta oral e um projeto de 
resolução foram apresentados em maio de 2008, mas Conferência dos Presidentes absteve-se 
de dar a sua aprovação e solicitou ao Presidente do Parlamento Europeu que se dirigisse por 
escrito aos Estados-Membros.


