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POBUDE

Odbor za peticije poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker so bile vložene določene peticije, ki zahtevajo, naj se opusti sedanja ureditev, v skladu 
s katero ima Evropski parlament sedež na več kot enem mestu;

B. ker je eno teh peticij (0630/2006) podpisalo več kot en milijon državljanov EU;

C. ker so bili že od leta 2006 poskusi Odbora za peticije, da bi to vprašanje obravnavali na 
parlamentarni ravni, vedno znova ovirani kljub širokemu zanimanju za to vprašanje med 
poslanci Evropskega parlamenta;

1. pozdravlja odločitev Odbora za ustavne zadeve, da bo pripravil poročilo o določitvi 
sedežev institucij Evropske unije;

2. se strinja z načelom, da bi bil Evropski parlament bolj učinkovit, stroškovno učinkovit in 
prijazen do okolja, če bi bil na enem samem mestu; ugotavlja, da je postalo nadaljevanje 
mesečne migracije med Brusljem in Strasbourgom simbolično negativno vprašanje za 
večino državljanov EU, kar škodi ugledu Parlamenta;

3. spoštuje zgodovinske razloge za to, da plenarna zasedanja potekajo v Strasbourgu, in 
zahteve Pogodbe, ki narekujejo sistem dveh sedežev; kljub temu vztraja, da se taka 
ureditev ne more večno nadaljevati in da mora imeti Parlament možnost sam izbrati 
želeno mesto sedeža za prihodnost;

4. poziva Parlament, naj izrazi svoje mnenje o tem, ali naj se sedanja ureditev nadaljuje; in 
če bo dosežena ustrezna večina, priporoča, naj Parlament predlaga spremembe Pogodbe v 
skladu s členom 48.
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OBRAZLOŽITEV

Zgodovinski in pravni okvir

Na zasedanju Evropskega sveta v Edinburgu decembra 1992 so voditelji vlad držav članic 
določili kraje sedežev institucij EU. V zvezi z Evropskim parlamentom je navedeno: 
„Evropski parlament ima sedež v Strasbourgu, kjer poteka dvanajst mesečnih plenarnih 
zasedanj, vključno s proračunskim. Dodatna plenarna zasedanja potekajo v Bruslju. Odbori 
Evropskega parlamenta se sestajajo v Bruslju. Generalni sekretariat Evropskega parlamenta 
in njegove službe ostajajo v Luxembourgu.“

Države članice so sklep iz Edinburga zapisale v Protokol št. 6 k Amsterdamski pogodbi iz leta 
1997.

S časom so se pristojnosti Evropskega parlamenta znatno povečale, zlasti po letu 2009, ko je 
začela veljati Lizbonska pogodba. Kot večina parlamentov ima tudi Evropski parlament 
pristojnost, da odloča o številnih vidikih svoje delovne ureditve. Sklep iz Edinburga/Protokol 
št. 6 pa omejuje njegovo moč odločanja o tem, kdaj in kje zaseda.

Za spremembo uradnega sedeža Parlamenta in polno pristojnost odločanja o tem, kdaj in kje 
Parlament zaseda, je potrebna sprememba Pogodbe, kar je mogoče doseči samo s soglasjem 
vseh držav članic EU. To je potrdila nedavna sodba Sodišča Evropske unije v ločeni, vendar 
povezani zadevi – primeru C-237-11.

Poslanci Evropskega parlamenta se lahko odločijo, da bodo uporabili svoje nove pristojnosti v 
skladu s členom 48 Pogodbe o Evropski uniji in državam članicam formalno predlagali 
spremembe Pogodbe, če te ne bodo ukrepale v zvezi s tem. 

Peticije, ki jih je prejel Odbor

Odbor za peticije (PETI) je v zadnjih letih prejel sedem peticij v zvezi s sedežem EP. Vse 
razen ene podpirajo zamisel o enem sedežu institucij EU.

Ena od peticij je zbrala veliko število podpisov in je še posebej vredna omembe:

leta 2006 je Cecilia Malmström (takrat švedska liberalna poslanka Evropskega parlamenta, 
danes komisarka EU za notranje zadeve) sestavila spletno peticijo (peticija št. 630-2006), ki je 
zahtevala en sedež Evropskega parlamenta, in sicer v Bruslju.

Kampanja je do danes zbrala že skoraj 1,3 milijone podpisov evropskih državljanov – več, kot 
je trenutno potrebno za formalno evropsko državljansko pobudo.

Odbor PETI je vprašanje obravnaval februarja 2008 ob prisotnosti številnih predlagateljev 
peticij. Nato je bilo predsedniku Parlamenta poslano pismo za obravnavo v predsedstvu kot 
parlamentarnem organu, odgovornem za vprašanja v zvezi z delovanjem institucije. Ustno 
vprašanje in osnutek resolucije sta bila predložena za maj 2008, vendar je konferenca 
predsednikov zavrnila odobritev in namesto tega zahtevala, naj predsednik Evropskega 
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parlamenta piše državam članicam.


