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Pisna izjava o zasedanjih Evropskega sveta v Strasbourgu 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 116 svojega Poslovnika, 

A. ker je potek 12 delnih zasedanj letno v Strasbourgu, kljub izredni gostoljubnosti občine in 

občanov Strasbourga, vedno bolj problematičen za vse institucije, veleposlaništva, 

nevladne organizacije in novinarje, ki se vsak mesec soočajo z neprijetnostmi in potnimi 

stroški, ki jih takšna pot prinaša, 

B. ker ima Parlament vse potrebne zmogljivosti v Bruslju, kjer delo poteka tri tedne od štirih,  

C. ker je zaradi tega poslopje, ki je v uporabi le 48 dni letno, precejšnja izguba in je takšno 

tudi javno mnenje, 

D. ker je sedež Komisije in Sveta, s katerima Parlament dnevno sodeluje, v Bruslju, 

E. ker je odločitev o sedežih evropskih institucij v pristojnosti držav članic, 

F. ker si je mesto Strasbourg, kot simbol evropskega združevanja, pomembno prizadevalo pri 

sprejemu evropskih institucij in mora v primeru, da bodo zasedanja Evropskega 

parlamenta potekala v Bruslju, prejeti nadomestilo, 

G. ker ni potrebno, da bi zasedanja Evropskega sveta potekala v Bruslju, saj ne sodelujejo 

dnevno z ostalimi institucijami, 

H. ker bi se Evropski svet lahko sestajal v Strasbourgu, kar bi Strasbourgu prineslo enak 

ugled in ostale ugodnosti, 

I. ker se zgradbo v Strasbourgu lahko brez težav adaptira in ker že ima vse potrebne 

zmogljivosti v zvezi s tiskom in varnostjo, 

1. poziva, da zasedanja Evropskega parlamenta potekajo v Bruslju in seje Evropskega sveta 

v Strasbourgu; 

2. naroča svojemu predsedniku, da to izjavo, skupaj z imeni podpisnikov, posreduje ostalim 

institucijam EU in državam članicam in aktivno podpira takšno rešitev. 


