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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie lokalizacji siedzib instytucji Unii Europejskiej

(2012/2308(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 232 i 341 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając załączony do Traktatów Protokół 6 w sprawie ustalenia siedzib instytucji i 
niektórych organów, jednostek organizacyjnych i służb Unii Europejskiej;

– uwzględniając art. 10, 14 i 18 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

– uwzględniając własne stanowisko przedstawione w tej sprawie, a w szczególności 
zalecenia z dnia 21 czerwca 1958 r., rezolucję z dnia 7 lipca 1981 r., w której przyjęto 
sprawozdanie Zagariego, zalecenia dla konferencji międzyrządowej z dnia 13 kwietnia 
2000 r. oraz powiązane następujące rezolucje: rezolucja z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. 
„Inwestowanie w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe na rzecz Europy 
konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej1; decyzja Parlamentu 
z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010, sekcja 1 – Parlament Europejski2; rezolucja z 
dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej 2013, 
sekcja 1 – Parlament Europejski, sekcja 2 – Rada, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości, 
sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy, sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny, sekcja 7 – Komitet Regionów, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw 
Obywatelskich, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych, sekcja 10 – Europejska 
Służba Działań Zewnętrznych3; rezolucja z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie preliminarza 
dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 20134 oraz rezolucja 
z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących 
projektu budżetu na rok 20135, 

– uwzględniając pytania pisemne E-000181-2007, E-006174-2009, E-006258-2009, E-
002934-2012, E-002935-2012, E-004134-2012 oraz E-004135-2012 skierowane do 
Komisji i Rady,

– uwzględniając sprawozdania sekretarza generalnego z września 2002 r. i sierpnia 2013 r. 
na temat kosztów utrzymywania trzech siedzib Parlamentu,

– uwzględniając sprawozdanie wspólnej grupy roboczej Prezydium i Komisji Budżetowej w 
sprawie budżetu Parlamentu na rok 2012,

1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266. 
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0155. 
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0050.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0109.
5 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0289. 
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– uwzględniając swoje sprawozdania z działalności za lata 1993–1999, 1999–2004, 2004–
2009 i 2009–2011,

– uwzględniając orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), a w 
szczególności sprawy C-230/816, C-345/957 i połączone sprawy C-237/11 oraz C-238/118,

– uwzględniając petycję 630/2006 przedstawioną w ramach kampanii na rzecz ustanowienia 
jednej siedziby, którą poparło ponad milion obywateli UE,

– uwzględniając głosowanie przeprowadzone w dniu 23 października 2012 r., w którym 
większość (78%) posłów wezwała państwa członkowskie do ponownego rozważenia ich 
stanowisk w sprawie oficjalnej siedziby Parlamentu w Strasburgu,

– uwzględniając art. 5 ust. 3, art. 29, art. 41, art. 48, art. 74a, art. 201 oraz 22 ust. 4 
Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinie Komisji 
Budżetowej i Komisji Petycji (A7-0350/2013),

A. mając na uwadze, że art. 341 TFUE stanowi, iż siedziby instytucji Unii określa wspólne 
porozumienie rządów państw członkowskich;

B. mając na uwadze, że państwa członkowskie dokonały tego w protokole nr 6 załączonym 
do Traktatów, określając Brukselę jako miejsce, w którym swoją siedzibę mają Komisja, 
Rada (przy czym posiedzenia kwietniowe, czerwcowe i październikowe odbywają się w 
Luksemburgu), Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów, oraz ustanawiając 
siedzibę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Obrachunkowego i 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu, siedzibę Europejskiego Banku 
Centralnego we Frankfurcie, a siedzibę Europejskiego Urzędu Policji w Hadze;

C. mając na uwadze, że decyzja państw członkowskich w sprawie siedzib została podjęta w 
szerszym kontekście, w świetle historycznego rozwoju Unii Europejskiej i jej instytucji, a 
także rozważania na temat rozproszenia geograficznego;

D. mając na uwadze, że Parlament odgrywa szczególną i wyjątkową rolę jako jedyna 
instytucja bezpośrednio wybierana przez europejskich obywateli i bezpośrednio przed 
nimi odpowiedzialna, a także dlatego, że rola Parlamentu zmieniła się w największej 
mierze w porównaniu z pozostałymi instytucjami UE, dlatego też niniejsze sprawozdanie 
dotyczy przede wszystkim siedziby i systemu funkcjonowania Parlamentu;

E. mając na uwadze, że dołączony do Traktów protokół 6 stanowi, iż Parlament Europejski 
ma siedzibę w Strasburgu, gdzie odbywa się 12 posiedzeń plenarnych, w tym posiedzenie 
budżetowe, dodatkowe posiedzenia plenarne odbywają się w Brukseli, komisje 
Parlamentu Europejskiego obradują w Brukseli, natomiast Sekretariat Generalny 
Parlamentu Europejskiego i jego służby pozostają w Luksemburgu;

6 Sprawa C-230/81, Luksemburg przeciwko Parlamentowi.
7 Sprawa C-345/95, Francja przeciwko Parlamentowi.
8 Sprawa C-237/11, Francja przeciwko Parlamentowi.
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F. mając na uwadze, że art. 10 i 14 TUE stanowią, iż UE jest demokracją przedstawicielską, 
w której Parlament bezpośrednio reprezentuje obywateli europejskich na poziomie UE i 
jest współprawodawcą na równi z Radą;

G. mając na uwadze, że w myśl art. 232 TFUE Parlament uchwala swój regulamin 
wewnętrzny, w którym może określić czas trwania sesji plenarnych, zgodnie z traktatami i 
orzecznictwem TSUE;

H. mając na uwadze, że TSUE orzekł, iż lokalizacja siedziby nie może utrudniać 
prawidłowego funkcjonowania Parlamentu; mając na uwadze, iż wskazał on także 
niekorzyści i koszty płynące z faktu posiadania wielu miejsc pracy oraz stwierdził, że 
zmiana siedziby lub miejsc pracy wymaga zmiany Traktatu, a w konsekwencji zgody 
państw członkowskich;

I. mając na uwadze, że Parlament przeszedł całkowitą transformację: z organu doradczego, 
w którym zasiadało 78 oddelegowanych członków, dzielących – z przyczyn praktycznych 
– lokale ze Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy w Strasburgu, przeistoczył się 
w Parlament w pełnym tego słowa znaczeniu, w którym obecnie zasiada 766 posłów 
wybieranych w wyborach bezpośrednich i który na równi z Radą pełni rolę 
współprawodawcy;

J. mając na uwadze, że zwiększenie kompetencji ustawodawczych przejawia się we 
wzroście liczby spraw regulowanych w procedurze współdecyzji (obecnie zwykłej 
procedurze ustawodawczej) z 165 w latach 1993–1999 do 454 w okresie 2004–2009, przy 
czym liczba ta wzrosła jeszcze w obecnej kadencji;

K. mając na uwadze, że zmianę roli Parlamentu obrazuje także wzrost o 150% liczby 
posiedzeń międzyinstytucjonalnych – z 16 000 do szacowanych 40 000 – w latach 2009–
2013, jak również prowadzone stale z Komisją, Radą i poszczególnymi państwami 
członkowskimi negocjacje i rozmowy trójstronne, które stanowią obecnie część procesu 
ustawodawczego i które doprowadziły do nagłego wzrostu porozumień przyjmowanych w 
pierwszym czytaniu: z 28% w latach 1999–2004 do 72 % w okresie 2004–2009;

L. mając na uwadze, że struktura kalendarza Parlamentu (ustalona podczas szczytu w 
Edynburgu w 1992 r.) poprzedza wszystkie zmiany jego roli wynikającej z przyjęcia 
traktatów z Maastricht, Amsterdamu, Nicei i Lizbony;

M. mając na uwadze, że prace Rady i Rady Europejskiej są już skoncentrowane w Brukseli, 
gdzie obecnie wyłącznie odbywają się posiedzenia Rady Europejskiej, uprzednio 
organizowane zawsze w kraju sprawującym rotacyjną prezydencję;

N. mając na uwadze, że odległość geograficzna pomiędzy oficjalnymi siedzibami 
współprawodawców wynosi 435 km, co izoluje Parlament nie tylko od Rady i Komisji, 
ale także od innych partnerów, takich jak organizacje pozarządowe, organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicielstwa państw członkowskich, a także od 
jednej z największych międzynarodowych społeczności dziennikarskich na świecie;

O. mając na uwadze, że zgodnie z szacunkami dodatkowe roczne koszty wynikające 
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z geograficznego rozproszenia Parlamentu wynoszą od 156 do 204 mln EUR9, co stanowi 
w przybliżeniu 10% rocznego budżetu tej instytucji, i mając na uwadze znaczne 
oddziaływanie na środowisko, w związku z tym, że emisje CO2 związane z 
przemieszczaniem się między trzema miejscami pracy są szacowane na 11 00010 do 
19 000 tysięcy ton11;

P. mając na uwadze, że obecny system funkcjonowania Parlamentu obciąża dodatkowymi 
kosztami i koniecznością odbywania dodatkowych podróży służbowych pozostałe 
instytucje Unii Europejskiej, a zwłaszcza Komisję i Radę, przedstawicielstwa państw 
członkowskich UE, dziennikarzy i przedstawicieli organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego;

Q. mając na uwadze, że 78% wszystkich podróży służbowych pracowników statutowych 
Parlamentu (średnio 3 172 co miesiąc) wynika bezpośrednio z rozproszenia 
geograficznego; mając na uwadze, że budynki Parlamentu w Strasburgu są obecnie 
wykorzystywane przez zaledwie 42 dni w roku (pozostając niewykorzystane przez 89% 
czasu), jednak przez cały rok należy zapewnić ogrzewanie, obecność personelu i prace 
konserwacyjne;

R. mając na uwadze, że w wydatkach ponoszonych w wyniku rozproszenia geograficznego 
Parlamentu można dokonać znacznych oszczędności, co ma istotne znaczenie, zwłaszcza 
w obecnej sytuacji gospodarczej;

S. mając na uwadze, że Parlament, począwszy od sugestii poczynionej w 1958 r., by 
posiadać siedzibę w bliskości Rady i Komisji, za pośrednictwem licznych sprawozdań, 
deklaracji i oświadczeń wielokrotnie wyrażał swoją wolę znalezienia bardziej 
praktycznego i skuteczniejszego systemu funkcjonowania;

T. mając na uwadze, że obywatele UE – w tym ponad milion obywateli, którzy poparli 
petycję w sprawie ustanowienia jednej siedziby – wielokrotnie wyrażali niezadowolenie z 
obecnie obowiązujących ustaleń;

9 Sprawozdanie sekretarza generalnego Parlamentu Europejskiego za rok 2002 zawiera ostatni dostępny 
wyczerpujący szacunek kosztów. Kwota w wysokości 169–204 mln EUR potwierdzona w sprawozdaniu 
wspólnej grupy roboczej Prezydium i Komisji Budżetowej za rok 2012, jest obliczona przy założeniu, że 
szacowana kwota 148 mln EUR zostanie uzupełniona kwotą 28,3 mln EUR stanowiącą koszty amortyzacji 
rocznej budynków w Strasburgu, która musi zostać uwzględniona od chwili nabycia tych budynków. 
Zgodnie z odpowiedzią, jaką przedstawił sekretarz generalny dnia 30 sierpnia 2013 r. w związku z 
postulatami zawartymi w ust. 10 rezolucji Parlamentu z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie wytycznych 
dotyczących procedury budżetowej na rok 2014, dodatkowe koszty związane z siedzibą w Strasburgu są 
szacowane na 103 mln EUR, co po uzupełnieniu tej sumy kosztami amortyzacji i niewykorzystanych 
pomieszczeń, oszacowanymi w sprawozdaniu wspólnej grupy roboczej z 2012 r., łącznie daje kwotę 156 
mln EUR.

10 „Trzy miejsca pracy Parlamentu Europejskiego – finansowe, środowiskowe i regionalne skutki 
geograficznego rozproszenia PE” – nota z dnia 30 sierpnia 2013 r. przygotowana przez sekretarza 
generalnego Parlamentu Europejskiego w odpowiedzi na postulaty zawarte w ust. 10 rezolucji Parlamentu z 
dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej na rok 2014.

11 „European Parliament two-seat operation: Environmental costs, transport & energy”, sprawozdanie 
przygotowane przez Eco-Logica Ltd. na zlecenie grupy Verts/ALE, listopad 2007.
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U. mając na uwadze, że regulacje dotyczące samoorganizacji Parlamentu stanowią jedne z 
najważniejszych zagadnień parlamentaryzmu;

V. mając na uwadze, że oprócz spraw poruszonych w tym sprawozdaniu, nie znaleziono 
dotychczas przekonujących rozwiązań innych istotnych kwestii mających bezpośredni 
związek z pozycją Parlamentu Europejskiego oraz jego funkcją w strukturach Unii 
Europejskiej; mając na uwadze, że te nierozwiązane kwestie wchodzą w zakres prawa 
wyborczego, przepisów dotyczących strefy podlegającej zakazowi organizowania 
manifestacji, kwestii związanych z immunitetem oraz ze statutem posła; mając na uwadze, 
że rozwiązań tych kwestii należy poszukiwać za pośrednictwem prawa Parlamentu do 
stanowienia o własnej organizacji w ramach ogólnych uprawnień decyzyjnych lub 
przynajmniej w ramach zwykłej procedury ustawodawczej opartej na współdecyzji;

1. uważa, że Parlamentowi Europejskiemu, jako jedynemu organowi bezpośrednio 
reprezentującemu europejskich obywateli, należy nadać prerogatywę w zakresie 
określenia własnego systemu funkcjonowania, w tym prawo do podejmowania decyzji o 
tym, gdzie i kiedy organizuje swoje posiedzenia;

2. podziela zdanie, że Parlament Europejski byłby bardziej wydajny, oszczędny i przyjazny 
środowisku, gdyby posiadał siedzibę w jednym miejscu; zauważa, że nieustanna 
comiesięczna migracja między Brukselą a Strasburgiem spotyka się z negatywnym 
przyjęciem większości obywateli UE i uzyskała symboliczny wymiar, co szkodzi reputacji 
Unii Europejskiej, szczególnie w czasach poważnych i dotkliwych cięć wydatków w 
państwach członkowskich spowodowanych kryzysem finansowym;

3. uważa za całkowicie zasadne rozpoczęcie debaty w sprawie prawa Parlamentu do 
określenia swoich własnych zasad funkcjonowania, w tym prawa do decydowania o 
miejscu zwoływania posiedzeń;

4. zobowiązuje się zatem do wszczęcia zwykłej procedury zmiany Traktatu zgodnie z art. 48 
TUE, aby zaproponować zmiany do art. 341 TFUE i do protokołu 6 niezbędne do 
umożliwienia Parlamentowi podjęcia decyzji dotyczącej lokalizacji siedziby oraz swojej 
wewnętrznej organizacji;

5. postanawia nie przedstawiać żadnych zaleceń dotyczących siedzib innych instytucji UE;

6. podkreśla, że należy rozważyć finansowe i ekonomiczne skutki zmiany siedziby lub 
miejsca pracy Parlamentu oraz zaproponować odpowiednie rozwiązanie kompromisowe, 
zapewniające dalsze użytkowanie istniejących budynków Parlamentu;

7. stwierdza, że wszelkie dalsze decyzje Parlamentu dotyczące jego systemu funkcjonowania 
muszą przewidywać odpowiedni czas na debatę i refleksję, a także uporządkowaną 
reorganizację;

8. zwraca się do Trybunału Obrachunkowego lub podobnego niezależnego organu o 
przedstawienie analizy potencjalnych oszczędności w budżecie UE wynikających z 
ustanowienia jedynej siedziby Parlamentu w Brukseli; zwraca się o to, by w analizie 
uwzględniono aspekty budżetowe i koszty dodatkowe, np. oszczędności poczynione na 
skutek skrócenia czasu pracy i poprawy wydajności;
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9. wzywa Prezydium, by zleciło Eurobarometrowi lub podobnej instytucji zajmującej się 
przeprowadzaniem badań opinii publicznej przeprowadzenie do dnia 1 stycznia 2014 r. 
badań dotyczących opinii obywateli UE na temat perspektywy utrzymania trzech siedzib 
Parlamentu, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów finansowych, środowiskowych 
oraz kosztów związanych z efektywnością takiego rozwiązania;

10. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, Radzie Europejskiej, a także szefom państw i rządów oraz parlamentom państw 
członkowskich.
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UZASADNIENIE

1. Wprowadzenie
Kwestia lokalizacji siedzib instytucji europejskich nie jest nowa. Od chwili utworzenia 
poprzedników dzisiejszych instytucji w 1952 r., miejsca wybrane na siedziby są przedmiotem 
delikatnego kompromisu politycznego.

Jednak przedmiotem tego sprawozdania jest przede wszystkim siedziba Parlamentu 
Europejskiego, ponieważ odgrywa on szczególną i wyjątkową rolę jako jedyna instytucja 
bezpośrednio wybierana przez europejskich obywateli i bezpośrednio przed nimi 
odpowiedzialna, a także dlatego, że rola Parlamentu – od czasu jego utworzenia – uległa 
największym zmianom w stosunku do wszystkich pozostałych instytucji.

Biorąc pod uwagę zwiększenie zakresu kompetencji i odpowiedzialności, w szczególności 
w związku z wejściem w życie traktatu lizbońskiego, który uczynił PE współprawodawcą na 
równi z Radą, PE znacznie zmienił styl i metody pracy. Kwestie dotyczące wewnętrznej 
organizacji PE, takie jak kalendarz instytucji, są de iure związane z jego siedzibą wskutek 
nieelastycznego sformułowania zawartego w Protokole nr 6. Z kolei orzeczenia sądów 
dotyczące kalendarza PE w 2012 r. wskazują, że PE wyczerpał swoje możliwości 
manewrowania w obecnych ramach prawnych.

Sprawozdawcy doszli zatem do wniosku, że – aby pełnić swą funkcję wynikającą z traktatów 
i spełnić oczekiwania elektoratu – Parlament musi mieć prawo zorganizowania się w 
nowoczesny i odpowiedni sposób, a tym samym powinien wszcząć zwykłą procedurę 
przeglądu traktatu, tak aby zmienić art. 341 i Protokół nr 6, przyznając tej instytucji prawo 
samodzielnego decydowania o kwestiach dotyczących jej wewnętrznej organizacji 
i kalendarza, a więc również w kwestii siedziby.

2. Obecne ramy prawne dotyczące siedzib instytucji UE
Zgodnie z art. 341 TFUE siedziby instytucji „określa wspólne porozumienie rządów państw 
członkowskich”. Państwa członkowskie dokonały takich ustaleń w Protokole nr 6 do 
traktatów. W przypadku PE na siedzibę wyznaczono Strasburg, a na miejsca pracy – Brukselę 
i Luksemburg. W 1997 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł (sprawa C-
345/95), że z prawa państw członkowskich do określenia siedziby wynika także prawo do 
określenia liczby sesji plenarnych odbywających się w Strasburgu.

Niemniej jednak traktaty stanowią również, że UE jest demokracją parlamentarną, w której 
obywatele są bezpośrednio reprezentowani na szczeblu Unii w Parlamencie Europejskim 
(art. 10). PE pełni wraz z Radą funkcję ustawodawczą i budżetową w Unii (art. 14). Może on 
uchwalić własny regulamin wewnętrzny (art. 232 TFUE) oraz określać czas trwania sesji 
plenarnych. Postanowienia Protokołu nr 6 dotyczące siedziby i kalendarza są jedynymi 
postanowieniami traktatów ograniczającymi niezależność i wewnętrzny sposób 
funkcjonowania PE, przecząc tym samym ogólnej logice traktatów.

W orzeczeniach dotyczących PE z 1997 r. i 2012 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej potwierdził, że lokalizacja siedziby PE nie może utrudniać jego prawidłowego 
funkcjonowania oraz uznał utrudnienia i koszty wynikające z wielości miejsc pracy. Zdaniem 
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rzecznika generalnego Paolo Mengozziego, ze względu na kryzys gospodarczy koszty te są 
tym bardziej uciążliwe. Trybunał Sprawiedliwości potwierdził także, że jakakolwiek poprawa 
obecnej sytuacji wymaga zmiany traktatu, a zatem zgody państw członkowskich.

Kwestia siedziby nie jest jednak wyłącznie kwestią natury prawnej, lecz także legitymacji 
demokratycznej oraz odpowiedzialności i rozliczalności. Wyjaśnienie europejskim 
obywatelom obecnych rozwiązań staje się coraz trudniejsze, podobnie jak pełne 
wykonywanie demokratycznych obowiązków przez PE.

3. Historyczna ewolucja PE
Od chwili powstania Parlament Europejski przeszedł ewolucję od zgromadzenia o funkcji 
czysto doradczej do pełnoprawnego parlamentu, który od chwili wejścia w życie traktatu 
lizbońskiego jest współustawodawcą równym Radzie.

Utworzony w 1952 r. poprzednik PE (Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Wspólnoty Węgla 
i Stali) nie był nazywany „parlamentem”, nie posiadał uprawnień ustawodawczych, a jego 
skład nie pochodził z wyborów bezpośrednich. Z przyczyn praktycznych zgromadzenie 
zbierało się w istniejących obiektach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w 
Strasburgu; układ ten trwał do 1999 r., kiedy to PE przeniósł się do własnych (użytkowanych 
do dzisiaj) budynków.

W traktacie rzymskim formalnie przyznano państwom członkowskim prawo do określania 
lokalizacji siedziby instytucji. Do 1992 r. państwa członkowskie mogły jedynie uzgadniać 
„wstępne miejsca pracy”. W przypadku Parlamentu Europejskiego wybrano Luksemburg, 
Strasburg i Brukselę, mimo że od samego początku (21 czerwca 1958 r.) Parlament zalecał, 
by jego siedziba znalazła się w pobliżu siedzib Rady i Komisji.

Krótko po pierwszych wyborach w 1979 r. Parlament postanowił działać w kwestii swojej 
siedziby i przeniósł wszystkie sesje plenarne do Strasburga (poprzednio odbywały się one w 
Luksemburgu albo Strasburgu), a posiedzenia komisji do Brukseli. 

Mimo tych wysiłków i zastrzeżeń Parlamentu, na szczycie w Edynburgu w 1992 r. państwa 
członkowskie uzgodniły lokalizację siedzib instytucji i ustanowiły obecny status quo. Decyzji 
tej nadano następnie status prawa pierwotnego i dołączono do traktatów jako Protokół nr 6 do 
traktatu z Amsterdamu w 1997 r.

W 1999 r. 250 posłów do PE (40% ówczesnego składu) podpisało pismo potępiające to 
ustalenie. Rok później, przy 401 głosach za i zaledwie 77 przeciw, przyjęto rezolucję 
sugerującą zmianę traktatów oraz przyznanie PE prawa do decydowania o swojej siedzibie 
bezwzględną większością głosów. Sugestia ta została zignorowana przez państwa 
członkowskie w czasie późniejszej konferencji międzyrządowej.

Od tamtego czasu PE – w licznych sprawozdaniach i oświadczeniach – oraz 1,27 mln 
obywateli europejskich, którzy podpisali petycję w tej sprawie, domagał się zmiany obecnej 
sytuacji, co jednak nie spotkało się z żadną reakcją ze strony państw członkowskich.

W tym czasie w życie wszedł traktat lizboński – ostatni element procesu prowadzącego do 
przekształcenia PE z organu doradczego złożonego z oddelegowanych posłów w 
bezpośrednio wybierany parlament posiadający uprawnienia ustawodawcze i budżetowe i 
będący współustawodawcą na równej stopie z Radą.
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4. PE powinien uzyskać większą autonomię w zakresie swoich procedur roboczych, 
kalendarza i siedziby
W związku z rozszerzeniem uprawnień i zakresu odpowiedzialności, system pracy 
Parlamentu uległ znaczącej zmianie, w szczególności od chwili ustalenia obecnego 
kalendarza i przyjęcia rozwiązań dotyczących siedzib w 1992 r.

Choć liczba sesji plenarnych stale maleje od 1999 r., obciążenie pracą komisji jest coraz 
większe. Liczba procedur współdecyzji (obecnie zwanych zwykłymi procedurami 
ustawodawczymi) wzrosła ze 165 w czasie kadencji 1993–1999 do 454 w latach 2004–2009.

Zmieniła się także liczba posłów do Parlamentu: z 78 posłów oddelegowanych na 766 posłów 
wybieranych bezpośrednio. Odzwierciedlający większą aktywność ustawodawczą i 
odpowiedzialność 377-procentowy wzrost liczby pracowników statutowych w Brukseli 
(z 1 180 w 1993 r. do 5 635 w 2013 r.) znacznie przekracza 48-procentowy wzrost liczby 
posłów w tym samym okresie.

Zmieniająca się rola PE znajduje także odzwierciedlenie w 150-procentowym wzroście liczby 
posiedzeń międzyinstytucjonalnych (z 16 000 w 2009 r. do szacunkowych 40 000 w 2013 r.). 
Stałe negocjacje i rozmowy trójstronne, zarówno formalne, jak i nieformalne, z Komisją, 
Radą i poszczególnymi państwami członkowskimi, są obecnie elementami zwykłego procesu 
ustawodawczego i doprowadziły do gwałtownego wzrostu liczby porozumień osiąganych w 
pierwszym czytaniu – z 28% w czasie kadencji 1993–1999 do 72% w latach 2004–2009. 
Biorąc pod uwagę rozszerzony zakres odpowiedzialności i uprawnień Parlamentu w zakresie 
demokratycznej kontroli innych instytucji UE, jeszcze większe znaczenie ma bliskość 
geograficzna.

W tych zmienionych warunkach struktura kalendarza PE, która pochodzi z czasów 
poprzedzających większość zmian w zakresie roli Parlamentu, nie odpowiada już potrzebom 
nowoczesnego parlamentu i powinna zostać zmieniona, tak aby stała się bardziej skuteczna, 
elastyczna i atrakcyjna dla posłów do PE.

Odpowiedniki Parlamentu, czyli Rada i Rada Europejska, podjęły już działania i 
skoncentrowały swe prace w Brukseli. Posiedzenia Rady Europejskiej – wcześniej 
odbywające się zawsze w kraju sprawującym rotacyjną prezydencję – odbywają się obecnie 
wyłącznie w Brukseli. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę, że liczba szczytów 
zwiększyła się ponad dwukrotnie od 2008 r.

Odległość geograficzna pomiędzy oficjalnymi siedzibami organów współustawodawczych 
wynosi 435 km, co jest jedynym takim przypadkiem na świecie. Prowadzi to nie tylko do 
odizolowania PE od Komisji i Rady, lecz także od innych zainteresowanych podmiotów, 
organizacji pozarządowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicielstw 
państw członkowskich oraz jednej z największych i najaktywniejszych społeczności 
dziennikarskich na świecie – wszystkie te podmioty są zlokalizowane w Brukseli.

5. Finansowe, środowiskowe, organizacyjne i logistyczne skutki obecnych rozwiązań
W dobie oszczędności budżetowych w wielu państwach członkowskich PE powinien działać 
w podobny sposób, ograniczając niepotrzebne wydatki. Obecne rozwiązanie dotyczące 
siedziby PE stanowi obszar, w którym można dokonać istotnych oszczędności.

Zgodnie z ostrożnymi szacunkami dodatkowe koszty wynikające z geograficznego 
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rozproszenia PE wynoszą 156–204 mln EUR, co stanowi 10% rocznego budżetu tej instytucji. 
Ograniczenie przez Parlament rozproszenia geograficznego oznaczałoby likwidację kosztów 
ok. 3 300 delegacji każdego miesiąca. Równałoby się to 78% kosztów wszystkich delegacji 
pracowników statutowych PE.

Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia w czasie każdej sesji plenarnej transportu ponad 
5 000 posłów do PE, pracowników i urzędników oraz 8 dużych samochodów ciężarowych 
przewożących dokumenty, obecne rozwiązania generują również niepotrzebne koszty 
środowiskowe, organizacyjne i logistyczne – dodatkowe emisje CO2 wynoszą szacunkowo od 
11 do 19 tysięcy ton. Znaczna większość osób podróżujących z Brukseli do Strasburga traci 
na tę podróż cały jeden dzień roboczy, czyli około 5% łącznego czasu pracy.

W przypadku posłów do PE podróżujących z okręgów wyborczych do Strasburga, mniejsza 
liczba połączeń lotniczych i kolejowych w porównaniu z Brukselą powoduje dodatkowe 
koszty, stres i dłuższy czas podróży. Mniejsza liczba pokoi hotelowych w Strasburgu oznacza, 
że w tygodniach posiedzeń plenarnych ceny wzrastają średnio o 2,3 punktu.

Budynki PE w Strasburgu pozostają obecnie bezużyteczne przez 89% czasu (są 
wykorzystywane jedynie przez 42 dni w roku), mimo to przez cały rok muszą jednak być 
ogrzewane, wymagają obecności personelu i prac konserwacyjnych. Obecne ustalenia 
robocze oznaczają także, że każdy z 766 posłów do PE i 160 urzędników Komisji ma jedno 
biuro w Brukseli i jedno w Strasburgu. Około 150 urzędników z PE ma nawet trzy biura: po 
jednym w Luksemburgu, Brukseli i Strasburgu.

6. Plan działania na rzecz zmiany traktatu
Obecne ramy prawne regulujące kwestię siedzib instytucji UE nakładają na Parlament 
Europejski ograniczenia organizacyjne, które uniemożliwiają stworzenie nowoczesnej 
i wydajnej struktury pracy, uzyskanie istotnych oszczędności w dobie wyrzeczeń oraz pełne 
i właściwe wykonywanie przez Parlament demokratycznych obowiązków. Zmiany w 
kalendarzu są niemożliwe ze względu na jego ogólną strukturę określoną w Protokole nr 6.

Jako że przy obecnych ramach prawnych PE wyczerpał możliwości manewrowania na rzecz 
usprawnienia wewnętrznego systemu pracy i kalendarza, sprawozdawcy sugerują wszczęcie 
zwykłej procedury zmiany traktatu na podstawie art. 48 TUE w celu zmiany art. 341 i 
Protokołu nr 6, tak aby Parlament mógł samodzielnie decydować o swojej wewnętrznej 
organizacji, kalendarzu, a więc i siedzibie.

W ramach tego procesu Parlament musi uwzględnić wystarczający czas na debatę, refleksję 
i właściwą ocenę wszelkich innych możliwości, poprzedzający systematyczne wykonanie tej 
decyzji. W odniesieniu do siedzib pozostałych instytucji UE sprawozdawcy – choć świadomi 
kontekstu – nie zalecają żadnych zmian.

Wszelkie rozwiązania alternatywne dla obecnych ustaleń, które Parlament mógłby przyjąć, 
powinny uwzględniać wpływ gospodarczy, jaki instytucja ta wywiera na poszczególne 
miejsca pracy, historyczną doniosłość wyboru siedziby PE, historyczne porozumienie 
pomiędzy państwami członkowskimi w sprawie siedziby wszystkich instytucji UE, opinie 
mieszkańców wszystkich zainteresowanych miast, a także opinię obywateli Unii Europejskiej 
w ogóle. 
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OPINIA KOMISJI BUDŻETOWEJ

dla Komisji Spraw Konstytucyjnych

w sprawie lokalizacji siedzib instytucji Unii Europejskiej
(2012/2308(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Alexander Alvaro

WSKAZÓWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

– uwzględniając głosowania, w których Parlament opowiedział się za położeniem kresu 
rozproszeniu Parlamentu w trzech miejscach pracy, w szczególności przyjmując rezolucję 
z dnia 23 października 2012 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 – wszystkie sekcje12, rezolucję z dnia 
6 lutego 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących budżetu na rok 2014 – sekcje inne 
niż Komisja13, a także decyzję z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium z 
wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2010, sekcja 1 – 
Parlament Europejski14,

A. mając na uwadze, że protokół nr 6 do Traktatu stanowi, że Parlament Europejski ma 
swoją siedzibę w Strasburgu, natomiast komisje Parlamentu Europejskiego obradują w 
Brukseli, a Sekretariat Generalny Parlamentu Europejskiego pozostaje w Luksemburgu;

B. mając na uwadze, że od początku obecnej kadencji poszczególne komisje, zarówno 
osobno, jak i na posiedzeniu plenarnym, wystosowały do administracji Parlamentu 
Europejskiego wiele konkretnych wniosków o dostarczenie kompletnych, szczegółowych 
i rzetelnych preliminarzy dodatkowych kosztów odnoszących się do każdego z trzech 
miejsc pracy;

C. mając na uwadze, że preliminarz Parlamentu na 2014 r. przewiduje budżet ogólny w 
wysokości 1 783 976 098 EUR, z czego koszty bezpośrednio związane z rozproszeniem 
geograficznym są szacowane na od 169 mln EUR do 204 mln EUR rocznie, co zostało 

12 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0359.
13 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0048.
14 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0155.
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potwierdzone w sprawozdaniu wspólnej grupy roboczej Prezydium i Komisji Budżetowej 
w sprawie budżetu Parlamentu na rok 2012, w którym wydatki te oszacowano na 
kwotę148 mln EUR, do której należy dodać 28,3 mln EUR na roczne koszty amortyzacji 
budynków w Strasburgu, które należy brać pod uwagę, od kiedy budynki te zostały 
nabyte; mając na uwadze, że Parlament nie posiada żadnych innych aktualnych danych 
dotyczących kosztów związanych z każdym z trzech miejsc prac Parlamentu – oprócz 
opartego na hipotezach badania sekretarza generalnego w sprawie kosztu połączenia 
miejsc prac Parlamentu i przedstawionego w dniu 30 sierpnia 2013 r. w odpowiedzi na 
wnioski zawarte w ust. 10 rezolucji Parlamentu z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie 
wytycznych dotyczących budżetu na rok 2014, w którym to badaniu stwierdzono, że 
dodatkowe koszty związane z siedzibą w Strasburgu wynoszą ok. 103 mln EUR, co 
dałoby ogólną kwotę, że 156 mln EUR, jeżeli dodać do niej koszty amortyzacji i 
niewykorzystanych pomieszczeń oszacowane w sprawozdaniu wspólnej grupy roboczej z 
2012 r.; mając na uwadze, że dane zawarte w sprawozdaniu przedstawionym Prezydium 
przez sekretarza generalnego we wrześniu 2002 r. są ostatnim ogólnym dostępnym 
preliminarzem a sprawozdanie to zostało potwierdzone w sprawozdaniu grupy roboczej 
Prezydium i Komisji Budżetowej ds. budżetu Parlamentu Europejskiego na rok 2012, 
jeżeli dodać do tego preliminarza koszt amortyzacji budynków w następstwie ich nabycia; 

D. mając na uwadze, że czas spędzony w 2011 r. na comiesięcznych podróżach na 
czterodniowe sesje plenarne wyniósł 69 562 dni w przypadku urzędników i innych 
pracowników oraz 31 316 w przypadku akredytowanych asystentów parlamentarnych, co 
stanowi koszt w wysokości 16 652 490 EUR w przypadku urzędników i innych 
pracowników oraz 5 944 724 EUR w przypadku akredytowanych asystentów 
parlamentarnych;

E. mając na uwadze, że kwoty te nie obejmują kosztów personelu innych instytucji UE 
uczestniczących w posiedzeniach Parlamentu, ani kosztów podróży personelu grup 
politycznych, ani też szczególnych kosztów związanych pośrednio z personelem, takich 
jak strata godzin pracy, płatności związane z godzinami nadliczbowymi oraz ewentualne 
różnice w kosztach podróży posłów (które w 2012 r. wyniosły ogółem 72 103 309 EUR);

F. mając na uwadze, że odpowiedź udzielona Komisji Kontroli Budżetowej PE przy 
przygotowywaniu absolutorium z wykonania budżetu Parlamentu Europejskiego za rok 
2011 nie zawiera preliminarza ewentualnych oszczędności, lecz jedynie częściowe 
preliminarz dodatkowych kosztów związanych z siedzibą w Strasburgu; mając na uwadze, 
że preliminarz w wysokości 55 mln EUR nie obejmuje wielu linii budżetowych, które 
były ujęte w poprzednich i następnych preliminarzach, mianowicie kosztów przetwarzania 
danych, sprzętu i mienia ruchomego, kosztów podróży grup politycznych, jak również 
wszelkich potencjalnych oszczędności związanych z czasem straconym na podróże 
(ogółem 68 mln EUR); mając na uwadze, że w tym preliminarzu wartości kilku linii 
budżetowych są mniejsze niż w poprzednich i następnych preliminarzach – bez podania 
jakiegokolwiek uzasadnienia (ogółem 25 mln EUR);

G. mając na uwadze, że w żadnym preliminarzu nie uwzględniono dodatkowych kosztów 
związanych z rozproszeniem geograficznym innych instytucji Unii Europejskiej, w 
szczególności Komisji i Rady Europejskiej, przedstawicielstw państw członkowskich, 
dziennikarzy i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego;
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H. mając na uwadze, że wpływ gospodarczy Parlamentu Europejskiego na miasto i region 
Strasburga jest niewielki w porównaniu do wpływu innych organów europejskich, których 
pracownicy są tam na stałe, ponieważ obejmuje 223 miejsca pracy w porównaniu do 
niemal 3 000 stałych pracowników zatrudnionych w Radzie Europy i 4 000 pracowników 
zatrudnionych w Eurokorpusie, Europejskim Trybunale Praw Człowieka, Arte oraz na 
placówkach dyplomatycznych, co przekłada się na zyski rzędu 17 mln EUR, jakie 
przynosi siedziba Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, i zyski rzędu 400 mln EUR, 
jakie przynoszą inne organy15, które mają regularny i stały wpływ na lokalną gospodarkę;

I. mając na uwadze, że art. 341 TFUE i załączony do Traktatów protokół nr 6 stanowią, że 
siedzibę instytucji Unii określa wspólne porozumienie rządów państw członkowskich, że 
siedziba Parlamentu Europejskiego znajduje się w Strasburgu, gdzie odbywa się 12 
comiesięcznych sesji plenarnych, w tym posiedzenie budżetowe, że dodatkowe sesje 
plenarne odbywają się w Brukseli, że komisje Parlamentu Europejskiego obradują w 
Brukseli, oraz że Sekretariat Generalny Parlamentu Europejskiego i jego służby pozostają 
w Luksemburgu;

J. mając na uwadze, że ¾ posłów uważa, że Parlament Europejski powinien szukać 
znacznych oszczędności strukturalnych, oraz że można je znaleźć ponownie poddając 
ocenie rozproszenie geograficzne Parlamentu Europejskiego w różnych miejscach pracy, 
zobrazowane podziałem kosztów odnoszących się do Brukseli, Luksemburga i Strasburga 
przedstawionym w przejrzystym i wiarygodnym formacie, zgodnie ze standardami, jakich 
oczekuje się od dużej instytucji publicznej;

K. mając na uwadze, że dobrze znane są historyczne powody, z jakich organy europejskie, 
np. Europejski Trybunał Praw Człowieka i Rada Europy, mają swoją stałą siedzibę w 
Strasburgu, i chociaż Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne początkowo ze względu 
na dogodność korzystało z sali posiedzeń Rady Europy, to wybór Brukseli na siedzibę 
Komisji Europejskiej i NATO odzwierciedla dążenie UE do stopniowego zjednoczenia 
kontynentu w warunkach dobrobytu i bezpieczeństwa;

L. mając na uwadze, że umieszczenie współustawodawców UE w jednym miejscu nie 
narusza tradycji policentryzmu, która jest nieodłączną częścią projektu europejskiego, lecz 
przyniosłoby znaczną poprawę efektywności i przejrzystości dla obywateli UE;

M. mając na uwadze, że podczas Europejskiego Roku Obywateli należy pokazać, że ich głos 
nie tylko słychać, ale że ich bezpośrednio wybrani przedstawiciele podejmują działania w 
ich imieniu, aby położyć kres comiesięcznym podróżom między miejscami pracy 
Parlamentu Europejskiego;

N. mając na uwadze, że instytucje europejskie muszą zrobić wszystko, co leży w ich mocy, 
aby kontynuować polityczną integrację Europy i zmniejszyć odczuwalny dystans między 
instytucjami a obywatelami poprzez rozwiązanie znaczącego strukturalnego problemu, 
jaki ich dotyczy, oraz poprzez promowanie zrozumienia, przejrzystości, 
odpowiedzialności i spójności, umieszczając organy decyzyjne UE w jednym miejscu;

15 Skutki ekonomiczne obecności instytucji europejskich w Strasburgu, CityConsult Médiascopie EDR Group, 
Styczeń 2011.
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O. mając na uwadze, że w wielu państwach członkowskich siedziba parlamentu narodowego 
jest określona w konstytucji lub ustawie, oraz mając na uwadze, że Parlament Europejski 
jest współustawodawcą prawa europejskiego i na mocy art. 48 TUE może przedkładać 
propozycje zmiany Traktatów;

P. mając na uwadze, że 6% budżetu UE jest przeznaczone na cele administracyjne oraz 
mając na uwadze, że Unia Europejska – która ma stosunkowo niewielki budżet 
operacyjny jak na 500 mln mieszkańców – musi dać przykład w czasie kryzysu, 
zmniejszając możliwie najbardziej swój własny budżet, bez szkody dla właściwego 
funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, mając na uwadze że nie należy bagatelizować 
poprawy efektywności, jaką przyniosłaby jedna siedziba;

1. zwraca się do administracji o obiektywne zbadanie kosztów generowanych przez każde 
miejsce pracy, w tym siedzibę Parlamentu; podkreśla, że badanie to powinno obejmować 
koszty strukturalne w bieżącym okresie oraz w przyszłych wieloletnich ramach 
finansowych (budynki, konserwacja i naprawa, bezpieczeństwo, ubezpieczenie, energia, 
podróże, logistyka itp.);

2. wzywa odpowiednie służby Parlamentu Europejskiego do dokonania oceny porozumienia 
zawartego między władzami luksemburskimi a Parlamentem Europejskim, 
w szczególności postanowień dotyczących liczby pracowników, którzy powinni być 
zatrudnieni w siedzibie w Luksemburgu, biorąc pod uwagę potrzeby Parlamentu; uważa, 
że ocena ta powinna zawierać analizę i porównania dotyczące takiej lokalizacji służb 
Parlamentu, która przyniosłaby największe oszczędności, ponieważ umiejscowienie 
niektórych służb poza główną siedzibą może być korzystne dla Parlamentu;

3. uważa, że chociaż siedziby instytucji UE są ustalone w Traktatach, to art. 48 TUE 
przewiduje możliwość zmiany Traktatów;

4. ponawia swój postulat przedstawiony w rezolucji z dnia 23 października 2012 r. w 
sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na 
rok budżetowy 2013, skierowany do państw członkowskich, o dokonanie rewizji kwestii 
siedziby Parlamentu i miejsc pracy w następnej rewizji Traktatu poprzez zmianę 
protokołu nr 6.
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OPINIA KOMISJI PETYCJI

dla Komisji Spraw Konstytucyjnych

w sprawie lokalizacji siedzib instytucji Unii Europejskiej
(2012/2308(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Giles Chichester

WSKAZÓWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

– uwzględniając posiedzenie Rady Europejskiej w Edynburgu w dniach 11–12 grudnia 
1992 r.,

A. mając na uwadze, że sześć petycji zawierało wniosek o przeniesienie siedziby Parlamentu 
Europejskiego w jedno miejsce; mając na uwadze, że pod jedną z petycji (0630/2006) 
podpisało się ponad milion obywateli UE;

B. mając na uwadze, że w okresie kryzysu Parlament Europejski, kierując się zasadą 
solidarności z obywatelami, powinien mocniej skoncentrować się na oszczędnościach 
związanych z administracją;

C. mając na uwadze, że od 2006 r. próby Komisji Petycji mające na celu rozpatrzenie tej 
kwestii na poziomie parlamentarnym nie przyniosły rezultatów mimo szerokiego 
zainteresowania tą sprawą obywateli UE oraz posłów do Parlamentu Europejskiego; 
mając na uwadze, że brak otwartej debaty stoi w sprzeczności z wartościami, których 
Parlament powinien być odzwierciedleniem;

D. mając na uwadze, że posłowie do Parlamentu Europejskiego wielokrotnie zwracali się do 
administracji Parlamentu Europejskiego z wnioskiem o przeprowadzenie badań 
Eurobarometru dotyczących poglądu obywateli UE na kwestię wielu miejsc siedziby 
Parlamentu Europejskiego;

1. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji Spraw Konstytucyjnych, aby sporządzić 
sprawozdanie w sprawie lokalizacji siedzib instytucji Unii Europejskiej; podziela zdanie, 
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że Parlament Europejski byłby bardziej wydajny, oszczędny i przyjazny środowisku, 
gdyby znajdował się w jednym miejscu; zauważa, że nieustanna comiesięczna migracja 
między Brukselą a Strasburgiem spotkała się z negatywnym przyjęciem większości 
obywateli UE i uzyskała symboliczny wymiar, co szkodzi reputacji Unii Europejskiej, 
szczególnie w czasach poważnych i dotkliwych cięć wydatków w państwach 
członkowskich spowodowanych kryzysem finansowym;

2. zauważa ponadto, że można poczynić dalsze oszczędności w budżecie Parlamentu 
Europejskiego poprzez ograniczenie liczby posiedzeń komisji, grup i delegacji, które 
odbywają się poza oficjalnymi miejscami pracy Parlamentu;

3. zwraca się do administracji o przeprowadzenie kompleksowej analizy dotyczącej 
potencjalnych oszczędności w budżecie Parlamentu Europejskiego w przypadku 
pozostawienia jego siedziby w jednym miejscu, tj. w Brukseli; zwraca się o to, by w 
analizie uwzględniono aspekty budżetowe i koszty dodatkowe, np. oszczędności 
poczynione na skutek utraty czasu pracy i wydajności;

4. szanuje powody historyczne, dla których sesje plenarne odbywają się w Strasburgu, oraz 
postanowienia traktatu, które przewidują system trzech miejsc pracy PE; podkreśla 
jednak, że obecny stan rzeczy jest nietrwały i nie może ciągnąć się w nieskończoność, a 
Parlament musi być w stanie przeprowadzić debatę i określić preferencje dotyczące swojej 
przyszłości, zgodnie z zasadami demokracji;

5. wzywa odpowiednie służby Parlamentu Europejskiego do dokonania oceny porozumienia 
zawartego między władzami luksemburskimi a Parlamentem Europejskim w sprawie 
liczby pracowników zatrudnionych w siedzibie w Luksemburgu, z uwzględnieniem 
rewizji potrzeb Parlamentu; ocena ta powinna zawierać sugestie dotyczące sposobu 
renegocjacji porozumienia, bez uszczerbku dla przepisów prawa;

6. wzywa administrację Parlamentu, by zleciła Eurobarometrowi lub podobnej instytucji 
zajmującej się przeprowadzaniem badań opinii publicznej przeprowadzenie do dnia 1 
stycznia 2014 r. badań dotyczących poglądu obywateli UE na utrzymywanie siedzib 
Parlamentu w różnych miejscach, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów finansowych, 
środowiskowych oraz kosztów związanych z efektywnością;

7. wzywa Parlament do przeprowadzenia debaty i wyrażenia swojej opinii, czy należy 
utrzymać obecny stan rzeczy; w przypadku uzyskania odpowiedniej większości głosów 
zaleca, by Parlament zainicjował procedurę zmiany Traktatu zgodnie z art. 48 Traktatu o 
Unii Europejskiej.
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UZASADNIENIE

Tło polityczno-prawne

Na posiedzeniu Rady Europejskiej w Edynburgu w grudniu 1992 r. szefowie rządów państw 
członkowskich ustalili lokalizację siedzib instytucji Unii Europejskiej. W odniesieniu do 
Parlamentu Europejskiego uzgodniono, że: 
„Parlament Europejski ma siedzibę w Strasburgu, gdzie odbywa się dwanaście posiedzeń 
plenarnych, w tym posiedzenie budżetowe. Dodatkowe posiedzenia plenarne odbywają się w 
Brukseli. Komisje Parlamentu Europejskiego obradują w Brukseli. Sekretariat Generalny 
Parlamentu Europejskiego i jego służby pozostają w Luksemburgu.”

Państwa członkowskie zawarły decyzję z Edynburga w protokole nr 6 do traktatu 
amsterdamskiego z 1997 r.

Przez ostatnie lata, a w szczególności od wejścia w życie traktatu lizbońskiego w 2009 r., 
zakres kompetencji Parlamentu Europejskiego znacznie się powiększył. Podobnie jak w 
przypadku większości parlamentów, Parlamentowi Europejskiemu przysługuje prawo do 
określania własnego systemu funkcjonowania na wielu płaszczyznach. Niemniej jednak 
decyzja z Edynburga/ protokół nr 6 ogranicza uprawnienia Parlamentu do decydowania o 
terminie i miejscu obrad.

Zmiana oficjalnej siedziby Parlamentu i przyznanie Parlamentowi uprawnień do ustalania 
terminu i miejsca jego obrad wymaga zmiany traktatu, co można osiągnąć jedynie przez 
jednogłośną zgodę wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Powyższy wymóg 
został potwierdzony przez niedawny wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w 
oddzielnej, acz powiązanej sprawie C-237-11.

Zgodnie z art. 48 Traktatu o Unii Europejskiej posłowie do Parlamentu Europejskiego mogą 
zdecydować się skorzystać ze swoich nowych uprawnień do formalnego przedstawienia 
państwom członkowskim zmian do traktatu w przypadku braku ich inicjatywy w tym 
względzie. 

Petycje otrzymane przez komisję

W ostatnich latach Komisja Petycji otrzymała 7 petycji odnoszących się do kwestii siedziby 
PE. Wszystkie petycje z wyjątkiem jednej wyrażają poparcie dla idei wspólnej siedziby 
instytucji Unii Europejskiej.

Jedna z tych petycji opatrzona jest dużą ilość podpisów i jest szczególnie warta rozpatrzenia:

W 2006 r. Cecilia Malmström (ówczesna szwedzka posłanka frakcji liberalnej do Parlamentu 
Europejskiego, a obecnie Komisarz do Spraw Wewnętrznych Unii Europejskiej) wystąpiła z 
petycją internetową (numer petycji 630-2006) wzywającą do utworzenia wspólnej siedziby 
Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
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Kampanię tę swoimi podpisami poparło dotychczas prawie 1,3 mln obywateli europejskich – 
więcej niż obecnie wymaga tego formalna europejska inicjatywa obywatelska.

Sprawa ta była rozpatrywana przez Komisję Petycji w lutym 2008 r. w obecności wielu 
składających petycję. Następnie do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego skierowano 
pismo do rozpatrzenia przez Prezydium będące organem parlamentarnym odpowiedzialnym 
za pytania dotyczące funkcjonowania instytucji. W maju 2008 r. przedłożono pytanie ustne 
oraz projekt rezolucji, jednak Konferencja Przewodniczących wycofała swoją zgodę i 
zwróciła się do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego z wnioskiem o zwrócenie się do 
państw członkowskich na piśmie.
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