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Schriftelijke verklaring over het houden van alle plenaire vergaderingen van het 
Europees Parlement in Brussel

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 116 van zijn Reglement,

A. overwegende dat het houden van twaalf plenaire vergaderingen per jaar in Straatsburg 
steeds problematischer wordt voor alle instellingen, ambassades, NGO's en journalisten, 
voor wie de maandelijkse verhuizing kosten en ongemak oplevert, terwijl deze verhuizing 
naar schatting ook 20.000 ton CO2-emissies per jaar veroorzaakt, 

B. overwegende dat de uitdagingen op het gebied van logistiek en infrastructuur, zowel in 
Straatsburg als voor de verplaatsing erheen, met name sinds de uitbreiding van de EU, 
groter zijn geworden, 

C. overwegende dat het Parlement over alle nodige voorzieningen beschikt in Brussel, waar 
het drie weken op vier werkt in commissie- en fractievergaderingen, alsmede in plenaire 
vergaderingen,

D. overwegende dat het feit dat de gebouwen in Straatsburg maar 48 dagen per jaar worden 
gebruikt, bijgevolg een aanzienlijke verspilling is en door de bevolking als dusdanig wordt 
beschouwd, 

E. overwegende dat de Commissie en de Raad, waarmee het Parlement dagelijks 
samenwerkt, zijn gevestigd in Brussel, 

F. overwegende dat de bevoegdheid om te besluiten over de zetel van de Europese 
instellingen berust bij de lidstaten, 

G. overwegende dat de stad Straatsburg aanzienlijke inspanningen heeft geleverd om de 
Europese instellingen te ontvangen en compensatie moet krijgen, als de vergaderingen van 
het Parlement zouden worden gehouden in Brussel, 

1. verzoekt de lidstaten het Protocol betreffende de plaats van de zetels van de instellingen te 
wijzigen, om het Parlement in staat te stellen al zijn vergaderingen te houden in Brussel; 

2. verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, te doen 
toekomen aan de andere EU-instellingen en de lidstaten, en de erin voorgestelde oplossing 
actief te ondersteunen.


