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SOMMARJU

Fl-ewwel snin tiegħu, il-Parlament Ewropew kien jorganizza s-seduti plenarji tiegħu
f'postijiet differenti, li kienu jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tiegħu minn istituzzjonijiet
oħra jew mill-pajjiżi ospitanti. Kien biss fl-1973, meta nbena l-Bini Schuman fil-
Lussemburgu, li l-Parlament finalment kellu bini għalih b'Emiċiklu (Kamra għad-
dibattiti) għal-laqgħat plenarji tiegħu.

Dan ġie ppjanat fis-sittinijiet u beda jinbena fl-1970, iżda l-pjanijiet inizjali kellhom
jiġu aġġustati biex jiġi akkomodat it-tkabbir mistenni tal-Komunitajiet. Fis-snin
sebgħin, l-Emiċiklu kien jintuża regolarment għas-sessjonijiet plenarji, iżda minħabba
ż-żieda fin-numru tal-Membri b'segwitu għall-elezzjonijiet diretti tal-1979, il-Kamra
ma baqgħetx kbira biżżejjed biex tesa' lill-Membri kollha.

L-Emiċiklu tal-Lussemburgu hu notevoli minħabba l-valur artistiku tad-dekorazzjoni
tiegħu, b'mod partikolari l-bassoriljiev taż-żingu maħluq mill-Grupp NP2 ibbażat
f'Turin. Bis-saħħa tal-intervisti mal-artisti, dan il-Briefing jipprovdi dettalji dwar l-opri
tal-arti, inkluża l-istorja dwar kif ġara li l-kumpanija Taljana tqabbdet mill-kuntrattur
Belġjan li kien qed jarma l-Kamra.

Emilio Colombo, President tal-Parlament Ewropew,
jindirizza sessjoni plenarja fil-Lussemburgu fl-1979.

F'dan il-Briefing:
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 Il-ħolqien tal-bassoriljiev
 L-użu tal-Emiċiklu
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Id-dehra minn barra tal-Bini Schuman (2012).

Il-Bini Schuman
Mill-1973 'l hawn, il-Bini Schuman ospita għadd ta' dipartimenti tas-Segretarjat
Ġenerali tal-Parlament Ewropew. Minkejja d-dehra awstiera u n-natura
amministrattiva tiegħu, fih insibu l-ewwel Emiċiklu (Kamra għad-dibattiti) li ġie
ddisinjat u nbena għas-seduti plenarji tal-Parlament Ewropew.

Għalkemm sa mill-bidu nett is-Segretarjat stabbilixxa s-sede tiegħu fil-Lussemburgu,
f'nofs is-snin sittin bini wieħed biss kien għadu nbena biex jospita l-istituzzjonijiet
Ewropej: il-Bini Torri, li ġie inawgurat fl-1966 meta kien jintuża kemm mill-Parlament u
kemm mill-Kummissjoni, u li issa ġie ttrasformat f'ċentru għall-konferenzi.

L-attività dejjem tiżdied u l-eżiġenzi sussegwenti tal-Parlament għalhekk wasslu biex
jinfetħu negozjati mal-Gran Dukat tal-Lussemburgu għall-kostruzzjoni ta' bini
amministrattiv fl-inħawi tal-Plateau ta' Kirchberg. Grazzi għad-dokumenti merfugħin
fil-ġabra tal-Uffiċċju tas-Segretarju Ġenerali, Hans Nord, nistgħu għalhekk naraw kif
ġraw id-diversi stadji ta' kollaborazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-Gvern
Lussemburgiż.

Fl-1965, il-Parlament
Ewropew, irrappreżentat fil-
laqgħat mid-Direttur fid-
Direttorat Ġenerali għall-
Affarijiet Ġenerali, Pierre
Ginestet, fetaħ in-negozjati
mal-Ministeru tax-Xogħlijiet
Pubbliċi Lussemburgiż,
b'mod partikolari mal-perit,
Laurent Schmit, li kien
responsabbli għall-proġett.
Il-Parlament kellu interess
partikolari fl-aspetti
funzjonali u loġistiċi, li kienu
jinvolvu l-bini ta' madwar
470 uffiċċju mdawla sew,
inklużi 30 li kienu se jintużaw mill-gruppi politiċi u 15 għal finijiet ta' rappreżentanza,
sala għal-laqgħat li tesa' madwar 100 persuna u mgħammra bil-kabini ta'
interpretazzjoni, librerija u firxa ta' faċilitajiet bħal kafetterija, kantin u diversi spazji
għall-ħżin, inklużi l-arkivji1.

Wara li ntlaħaq ftehim dwar il-proġett, f'Ġunju 1970, il- Compagnie d'Entreprises CFE (li
qabel kienet il-Compagnie Belge de Chemins de Fer et d'Entreprises) ġiet inkarigata bih, u
l-pjan kien li l-ħidma titlesta sal-aħħar tal-1973.

Diġà minn Settembru 1970, it-tkabbir mistenni tal-Komunità b'segwitu għall-adeżjoni
tar-Renju Unit, l-Irlanda u d-Danimarka qajjem dubji dwar id-daqs tal-bini u l-proġett
kellu jiġi rivedut, biż-żieda ta' sular ieħor biex b'hekk il-kapaċità tal-bini żdiedet minn
1,000 għal 1,200 persuna. L-ewwel dipartimenti ġew ittrasferiti hemm f'Jannar 1973,
allavolja x-xogħol kien għadu ma tlestiex2, u l-bini ġie okkupat b'mod definittiv sa
tmiem dik is-sena. Fuq proposta tal-President tal-Parlament, Cornelis Berkhouwer, il-
bini ssemma' għal Robert Schuman3.

Illum, dan il-bini rettangolari għandu sitt sulari fil-wiċċ u tnejn oħra taħt l-art, b'żewġt
ibtieħi li jipprovdu dawl naturali għall-kmamar fuq iż-żewġ naħat tal-kurituri. Il-bini hu
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Simone Veil, President tal-PE waqt id-djalogu tal-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-
Karibew u tal-Paċifiku mal-Ewropa – 1979 fil-Lussemburgu.

twil 100 m, wiesa' 56 m u għoli 33 m u jokkupa superfiċe ta' 36,000 metru kwadru għal
volum ta' bini totali ta' 125,000 metru kubu.

Xi pjanti li nstabu f'korrispondenza mill-19744 juru kif kienu jintużaw id-diversi sulari: il-
librerija u r-ristorant kienu fil-pjan terran; l-Emiċiklu, il-bar għall-Membri u l-uffiċċji tal-
President kienu fl-ewwel sular; mit-tieni sular stajt taċċedi għall-galleriji fuq l-Emiċiklu,
il-kabini ta' interpretazzjoni u l-kamra tal-kontroll. Fl-istess sular kien hemm ukoll sala
stampa, l-uffiċċji tas-Segretarju Ġenerali u xi uffiċċji riżervati għal membri tal-Kunsill. It-
tielet sular kien riżervat għall-gruppi politiċi, waqt li fir-raba' sular stajt issib l-uffiċċji
tal-Kwesturi, flimkien ma' numru ta' uffiċċji amministrattivi, is-servizz tal-protokoll,
ċerti kumitati parlamentari u uffiċċji għal membri tal-Kunsill u tal-Kummissjoni. Il-
ħames sular kien okkupat għalkollox mill-kumitati parlamentari, filwaqt li fis-sitt sular
kien hemm dak li dak iż-żmien kien id-Direttorat Ġenerali D għar-Riċerka u d-
Dokumentazzjoni, u l-interpreti. Fiż-żewġ sulari taħt l-art kont issib l-istamperija. fejn
kienu jiġu stampati u jitqassmu d-dokumenti essenzjali għall-ħidma tal-istituzzjoni, u
diversi kmarar tekniċi u għall-ħżin.

L-Emiċiklu
Wara li ġie ffirmat it-Trattat li Jgħaqqad, il-bliet tal-Lussemburgu, Brussell u Strasburgu
ntgħażlu bħala l-postijiet tax-xogħol temporanji tal-Parlament Ewropew. Fl-1965, is-
servizzi tas-Segretarjat ġew stabbiliti fil-Lussemburgu, filwaqt li Strasburgu kellu
jospita s-sessjonijiet plenarji. Matul is-snin sebgħin, id-dibattitu dwar l-għażla ta' sede
unika għall-istituzzjoni kien għadu vivaċi u miftuħ. Il-bini ta' Emiċiklu fejn il-Membri
setgħu jiltaqgħu f'seduta plenarja fil-Lussemburgu qanqal biżgħat li gradwalment
Strasburgu kien se jiġi abbandunat.

Kien il-President Walter
Behrendt innifsu, fid-diskors
inawgurali tiegħu waqt l-
ewwel seduta plenarja li
saret fil-Bini Schuman, li
spjega r-raġunijiet għal din
id-deċiżjoni: "M'għandna
assolutament l-ebda
intenzjoni li nnaqqsu l-
preżenza politika tagħna fi
Strasburgu. Hekk kif ġara
fis-snin preċedenti, fl-1973
għadna qed nipprovaw
nindirizzaw bl-aktar mod
ekonomiku possibbli l-
kwistjoni tal-ammont ta' xogħol dejjem jikber li tobbligana norganizzaw dejjem aktar
sessjonijiet parzjali.5"

Jekk tabilħaqq matul id-diskussjonijiet inizjali dwar il-proġett fl-1965, il-Parlament kien
talab li tinbena sala kbira għal-laqgħat għal madwar 100 ruħ, nota tal-1970 mis-
Segretarju Ġenerali Hans Nord lill-President Mario Scelba6 turi biċ-ċar il-ħtieġa għal
bini u kundizzjonijiet tax-xogħol adegwati, kemm fi Strasburgu u kemm fil-
Lussemburgu. Il-verżjoni tal-proġett tal-1971, għalhekk, kienet tinvolvi l-kostruzzjoni
ta' Emiċiklu fejn il-laqgħat plenarji setgħu jiżvolġu b'mod xieraq. Minn nota ta'
Jannar 1971 mibgħuta minn Pierre Ginestet lil Hans Nord, nistgħu niddeduċu l-kriterji
li kellha tissodisfa l-Kamra. Kellha takkomoda l-142 Membru tal-Parlament Ewropew,
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iżda kellu jkun hemm il-possibbiltà li tiġi estiża sa massimu ta' 208 siġġijiet,
b'antiċipazzjoni tal-adeżjoni probabbli tar-Renju Unit, l-Irlanda u d-Danimarka (kif
ukoll in-Norveġja, minkejja li din sussegwentement iddeċidiet kontra l-adeżjoni). Fil-
Kamra kellu jkun hemm ukoll spazju għall-President u l-Bureau tal-Parlament, għal
podju għall-kelliema, għar-rappreżentanti tal-Kunsill u tal-Kummissjoni u l-uffiċjali li
jakkumpanjawhom u għal mejda għall-istenografi. Il-pjan kien li tinbena gallerija fis-
sular ta' fuq, li tkun aċċessibbli kemm minn ġewwa kif ukoll minn barra l-Kamra, u li
tkun tesa' sa massimu ta' 200 persuna, inklużi ġurnalisti u l-pubbliku ġenerali7. Il-Kamra
kellu jkollha kabini ta' interpretazzjoni u tagħmir tekniku bħal headphones, mikrofoni
u televiżjonijiet li jxandru d-dibattiti u li juru l-ismijiet tal-kelliema u t-titli tar-rapporti li
jkun qed jiġu diskussi.

Għalkemm l-attenzjoni tal-uffiċjali tal-Parlament kienet iffokata essenzjalment fuq l-
aspetti tekniċi u prattiċi tal-Kamra, ir-riżultat finali jurina li ġewwa ġiet iddekorata
b'mod raffinat. Fil-Kamra, li hi ta' forma rettangolari (28 m x 20 m), intuża abbinament
ta' materjali differenti bħalma huma l-ġilda li biha huma miksijin il-ħitan, l-injam tas-
siġġijiet u l-metall tal-linef u s-saqaf għad-dekorazzjoni fina tagħha. Is-siġġijiet għall-
Membri huma organizzati fil-forma ta' U b'mod li jħarsu lejn il-leġiju u l-podju tal-
President. Jiddomina l-ħajt ta' wara hemm bassoriljiev ġeometriku taż-żingu, iddisinjat
mill-Grupp NP2 li hu bbażat f'Turin. Fin-nofs hemm żewġ bibien iddekorati bl-istess
tema u perfettament moħbija fl-iskultura, li jagħtu aċċess għall-uffiċċju tal-President.

Il-proġett tal-Kamra ngħata lid-disinjatur tal-interni u ebanista Belġjan, René Simonis,
il-fundatur fl-1928 tal-Entreprise Simonis li għadha attiva sal-ġurnata tal-lum, u li hu
magħruf għall-kollaborazzjoni tiegħu f'proġetti importanti bħal dak tal-Kamra tas-
Senat Belġjan u dak tal-Bank Lambert fi Brussell. Però, fid-dokumenti ma nsibux kif
Simonis u l-Grupp NP2 tqabbdu biex jieħdu ħsieb id-dekorazzjoni tal-Kamra. Il-fatt li l-
proġett ma ħalla l-ebda traċċa la fl-arkivji storiċi tal-Parlament Ewropew jew f'dawk tal-
Ministeru tax-Xogħlijiet Pubbliċi Lussemburgiż u saħansitra lanqas fil-pjanti tal-Perit
Laurent Schmit jissuġġerixxi li dan l-aspett tħalla kompletament f'idejn il-kumpanija ta'
kostruzzjoni. Simonis, li dak iż-żmien kien rinomat fl-ambjent ta' Brussell,
probabbilment intgħażel mill-Compagnie d'Entreprises (CFE) minħabba l-esperjenza
ippruvata tiegħu.

Permezz ta' intervisti mal-membri tal-Grupp NP2 u dokumenti pprovduti mill-arkivju
ta' Nerone Ceccarelli, stajna nidentifikaw il-passi li wasslu biex il-Grupp NP2 tqabbad
biex jaħdem il-bassoriljiev8.

Il-Grupp NP2
Il-Grupp NP2 twaqqaf minn Giovanni Ceccarelli, magħruf bħala Nerone (1937-1996) u
Gianni Patuzzi (imwieled fl-1932), li fil-ħidma tagħhom fil-livell internazzjonali9 bejn l-
1962 u l-197410, ingħataw diversi rikonoxximenti11 u kkollaboraw ma' artisti rinomati
bħal Emilio Vedova, Marcel Breuer u oħrajn. Iż-żewġ artisti żgħażagħ saru jafu lil xulxin
meta kienu għadhom qed jistudjaw fl-Akkademja tal-Belli Arti f'Venezja u reġgħu
ltaqgħu f'Turin fl-1959 fejn bdew kollaborazzjoni produttiva u fl-1962 waqqfu l-Grupp
NP2. L-opri tagħhom kienu bbażati fuq l-idea li jilliberaw l-arti mill-mużewijiet u l-
galleriji u jagħmluha aċċessibbli għal pubbliku usa' billi jintegrawha mal-arkitettura.

L-istudju fejn kienu jaħdmu f'Borgaro Torinese serva ta' art għammiela għall-
esperimentazzjoni, miftuħa għal kollaborazzjoni ma' artisti u artiġjani oħra. Il-
produzzjoni tagħhom kienet vasta u varjata: huma ħolqu u bnew skulturi
monumentali, għamara, tagħmir u pannelli, b'varjazzjoni ta' tekniki mix-xogħol tal-
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Giovanni Ceccarelli, magħruf bħala 'Nerone', u Gianni Patuzzi, flimkien
ma' xi kollaboraturi.

metall, l-injam u l-konkos għal dak tal-irħam b'tekniki ta' tinqix, b'mod li wrew
kreattività oriġinali u kapaċitajiet tekniċi qawwija. Fi tmiem is-sittinijiet, iż-żewġ artisti
bdew jiddifferenzjaw il-kreazzjonijiet tagħhom u, flimkien mal-opri tal-arti uniċi
tagħhom (li baqgħu iġorru l-firma NP2), bdew joħolqu elementi ta' kisi u aċċessorji
arkitettoniċi prodotti f'serje. Matul l-intervista li għamilnilu, Gianni Patuzzi reġa' ġab
quddiem għajnejh kemm kienu jagħmlu xogħol iebes fl-istudju12, imma l-entużjażmu
li kien jikkaratterizza l-kreazzjonijiet tal-Grupp għadu jidher ċar fi kliemu.

Fl-1964, ingħaqad ukoll mal-Grupp NP2 Piercarlo Ceccarelli, ħu Nerone, li dak iż-żmien
kien għadu fil-bidu tal-karriera
diriġenzjali tiegħu. Piercarlo
kien jieħu ħsieb l-aspetti
amministrattivi u kummerċjali
u l-kontribuzzjoni tiegħu
rriżultat essenzjali fil-
promozzjoni tax-xogħlijiet
prodotti mill-grupp. Permezz
tal-fieri tal-arkitettura,
irnexxielu joħloq netwerk folt
ta' kuntatti ma' periti,
showrooms u galleriji tal-arti u
d-disinn, li inizjalment
żviluppa fl-Istati Uniti u
sussegwentement fl-Ewropa13.
Ma damux ma bdew jidħlu l-
ordnijiet, kemm mis-settur
pubbliku u kemm minn dak
privat.

Il-ħolqien tal-bassoriljiev
Fi tmiem is-snin sittin, l-opri tal-Grupp NP2 kienu qed jiġu eżibiti f'ħafna showrooms,
inkluż fil-gallerija tad-disinjatur Roger Vanhevel, li għadha tinsab fl-Avenue Louise fi
Brussell. Probabbilment kien hekk li l-artisti tqabbdu biex jaħdmu l-bassoriljiev. Peress
li Simonis u Vanhevel14 kienu jafu lil xulxin kemm personalment kif ukoll
professjonalment, u peress li dak iż-żmien is-sede tal-Entreprise Simonis kienet qrib il-
Galerie Vanhevel, jidher li hu probabbli li Simonis sar jaf l-opri ta' Nerone u Patuzzi f'dik
ix-showroom u li għażilhom biex ilestu l-proġett tiegħu.

Bis-saħħa tal-intervista li għamilna mal-artist Gianni Patuzzi, f'Diċembru 2014,
irnexxielna nisiltu ħafna dettalji addizzjonali dwar il-ħolqien ta' din l-opra tal-arti.
Skont Patuzzi, Piercarlo Ceccarelli ġab miegħu fl-istudju disinn tal-elevazzjoni tal-ħajt li
kellhom jiddekoraw. Il-parti ta' fuq tal-ħajt kienet tinkludi erba' aperturi rettangolari,
fejn kellhom jiġu l-kabini ta' interpretazzjoni, li nebbħu lill-artisti fl-iżvilupp tat-tema
tagħhom.

Il-bassoriljiev ikopri superfiċe ta' madwar 150 metru kwadru (25 m x 6 m) u hu
magħmul minn 83 pannell rettangolari taż-żingu, immuntati fuq sitt livelli. Id-disinn
madwar l-erba' aperturi ta' fuq joħloq dekorazzjoni bi stil Grieg. Il-linji dritti tal-parti
superjuri tal-opra huma kontrobilanċjati mill-kurvi tan-naħa ta' isfel li, bħal parenteżi,
jiftħu u jagħlqu d-disinn ġeometriku astratt. Kif qal Nerone Ceccarelli, kien messaġġ li
ma kellu bżonn l-ebda traduzzjoni15. Il-bassoriljiev imur lura għall-1972.
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Laqgħa tal-Assemblea Konsultattiva AKP-KEE fil-Lussemburgu, 1976:
fuq quddiem, il-Gran Duka tal-Lussemburgu Jean u l-Gran Dukessa
Joséphine-Charlotte.

L-iskultura saret kollha kemm hi fl-istudju ta' Borgaro Torinese, fejn l-artisti kienu
jaħdmu bl-għajnuna ta' xi assistenti. Il-proċess sħiħ, mid-disinn tal-iskultura sa meta
tlestiet, dam madwar xahrejn, inklużi ġimagħtejn biex il-pannelli jinżebgħu u
ġimagħtejn biex jiġu inċiżi. Id-daqs oriġinali tal-pjanċi kien ta' 1 m x 2 m bi ħxuna ta'
2 mm.

Dawn kienu tal-istess tip bħal dawk li kienu jintużaw għall-manifattura tat-twiebet u
nxtraw, kif kienu jagħmlu tipikament dawn l-artisti, minn distributur lokali.

Il-pannelli nħadmu bit-teknika tal-inċiżjoni bl-aċtu, li normalment tintuża għat-tinqix u
l-istampar. Il-verżjoni negattiva tad-disinn ġiet miżbugħa fuq il-pannelli b'materjal
żejtni li serva biex jipproteġi l-partijiet tal-metall li ma kellhomx jiġu inċiżi. Imbagħad
ingħataw mesħa bi sponża mgħaddsa fl-aċtu nitriku li inċida fil-metall sa fond
massimu ta' 1 mm, b'mod li nħoloq effett sorprendenti ta' dwal u dellijiet. Il-pannelli
ġew innumerati u ppakkjati f'kaxxi speċjali, intbagħtu l-Lussemburgu u, kif jiġri f'dal-
każijiet, ġew installati fuq il-post mill-kumpanija responsabbli għax-xogħol, skont l-
istruzzjonijiet tal-artisti.

L-użu tal-Emiċiklu
L-ewwel sessjoni parzjali fl-
Emiċiklu l-ġdid saret fit-12 ta'
Frar 1973. Għall-okkażjoni,
François-Xavier Ortoli, li dak iż-
żmien kien il-President tal-
Kummissjoni, ippreżenta s-sitt
programm annwali tal-
Kummissjoni għall-1973. Bejn l-
1973 u l-1979, fl-Emiċiklu saru
35 laqgħa tal-Parlament
Ewropew, ippreseduti minn
erba' Presidenti differenti.
Matul dan iż-żmien, is-
sessjonijiet parzjali plenarji tal-
PE kienu jsiru b'mod alternat
fil-Lussemburgu u fi
Strasburgu, u kważi nofshom
ġew organizzati fil-Lussemburgu. Il-kalendarju annwali kien jiġi adottat mill-Bureau
estiż.

B'reazzjoni għall-kummenti li saru wara l-ewwel laqgħa, il-Kamra ġiet adattata
permezz ta' diversi interventi. Fi stqarrija mis-Segretarju Ġenerali Hans Nord insibu
lista ta' titjib li kien hemm bżonn, speċjalment fir-rigward tal-inadegwatezza tat-
tagħmir akustiku, in-nuqqas ta' apparat sabiex il-persunal ikun jista' jsegwi d-dibattiti
mill-uffiċċji u l-ħtieġa li jkun hemm iktar postijiet fejn jista' jpoġġi bilqiegħda l-
persunal tal-Kummissjoni u tal-Kunsill16. Żdiedu wkoll il-kabini ta' interpretazzjoni,
minn erba' lingwi għal sitta.

Mid-diversi rapporti li ġew ippreżentati f'din il-Kamra nixtiequ nfakkru r-rapport Patijn,
"Abbozz ta' Konvenzjoni dwar l-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew b'suffraġju
universali dirett" li d-dibattitu dwaru sar waqt is-seduta plenarja tal-14 ta' Jannar 1975.
It-traskrizzjoni tad-dibattitu turi kemm il-Parlament ħass li kien importanti, f'dan il-
kuntest, li d-dibattitu jagħmlu wieħed pubbliku u li jikkomunika maċ-ċittadini
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Pjanta tal-Kamra bil-postijiet imqassma
skont il-gruppi politiċi, Settembru 1975.

Ewropej, kif tixhed il-preżenza ta' għadd kbir ta' ġurnalisti u kameras televiżivi fil-
Kamra17.

Wara l-ewwel elezzjonijiet Ewropej, li saru f'Ġunju
1979, l-għadd tal-Membri tal-PE żdied minn 208 għal
410, u l-Emiċiklu ma baqax adegwat biex jospita l-
laqgħat tal-plenarja, li maż-żmien bdew isiru dejjem
aktar ta' spiss fi Strasburgu. Bejn l-1975 u l-1980 fl-
Emiċiklu tal-Bini Schuman ġew organizzati t-tliet
laqgħat kostituttivi u l-ħames laqgħat annwali tal-
Assemblea Konsultattiva AKP-KEE. L-Assemblea
kienet tinkludi r-rappreżentanti minn 46 stat mill-
Afrika, il-Karibew u l-Paċifiku u d-disa' Stati Membri
tal-KEE li kienu firmatarji għall-Konvenzjoni ta' Lomé.

Matul is-snin, l-Emiċiklu kompla jintuża mill-
Parlament Ewropew u istituzzjonijiet oħra biex
jospita diversi avvenimenti u laqgħat, pereżempju
avvenimenti jew sessjonijiet ta' diskussjoni
organizzati mill-Membri, u istituzzjonijiet oħra bħall-
Forum għall-Paċi fid-Dinja jew il-Kunsill Nazzjonali
taż-Żgħażagħ Lussemburgiż. L-Emiċiklu huwa wkoll
attrazzjoni ewlenija għaż-żjarat ta' gruppi li jorganizza l-Uffiċċju tal-Informazzjoni tal-
PE fil-Lussemburgu.

Il-Kamra, id-dekorazzjoni tagħha u l-bassoriljiev taż-żingu għadhom ippreżervati
perfettament sal-ġurnata tal-lum u, minħabba l-istorja tagħhom, jikkostitwixxu xhieda
ħajja ta' perjodu ta' tkabbir qawwi u tibdil importanti għall-Parlament Ewropew.
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Noti
1 Site de Luxembourg, construction du bâtiment Robert Schuman, plans, compte-rendu : première phase de

réflexion sur un projet de construction (1965), (verżjoni Maltija mhux disponibbli) Arkivji Storiċi tal-Parlament
Ewropew (ASPE), SG 02HN 2000/IMMO IMMO-060 0010.

2 Site de Luxembourg, construction du bâtiment Robert Schuman, photographie : descriptif du bâtiment (1973),
(verżjoni Maltija mhux disponibbli) ASPE, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-060 0060.

3 Site de Luxembourg, construction du bâtiment Robert Schuman, (verżjoni Maltija mhux disponibbli) ASPE, SG
02HN 2000/IMMO IMMO-060 0060.

4 Site de Luxembourg, gestion des locaux du bâtiment Schuman, notes : problèmes relatifs à l'aménagement du
bâtiment (1974), (verżjoni Maltija mhux disponibbli) ASPE, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-070 0040.

5 Dibattiti tal-Parlament Ewropew, diskors tas-Sur Behrendt, President,12/02/1973, ASPE, PE0 AP DE/1972
DE19730212-01 0010.

6 Site de Luxembourg, construction du bâtiment Robert Schuman, notes, compte-rendu : échanges entre
l'architecte, l'État luxembourgeois et le PE sur le projet de construction (1969-1971), (verżjoni Maltija mhux
disponibbli) ASPE, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-060 0040.

7 Site de Luxembourg, gestion des locaux du bâtiment Schuman, notes : améliorations à apporter en matière
d'aménagements et d'installations (1970-1973), (verżjoni Maltija mhux disponibbli) ASPE, SG 02HN 2000/IMMO
IMMO-070 0030.

8 Matul ir-riċerka tagħna, intervistajna lil: Gianni Patuzzi, artist u ex membru tal-Grupp NP2; Piercarlo Ceccarelli,
diriġent u ex membru tal-Grupp NP2; Philippe Lenaerts, ex assistent ta' Roger Vanhevel, issa direttur tal-Galerie
Roger Vanhevel. Nixtiequ nirringrazzjaw ukoll lil Saar Ceccarelli u l-Associazione Archivio Nerone Giovanni
Ceccarelli għad-dokumentazzjoni pprovduta.

9 Pereżempju, il-faċċata tal-irħam taċ-ċentru kulturali Corbeil-Essonnes, l-iskulturi kbar tal-metall għal-lukanda El
Conquistador fi Puerto Rico u l-kostruzzjoni tal-bibien taż-żingu fil-Villa Sayer ta' Marcel Breuer.

10 Fl-1974 Gianni Patuzzi telaq mill-Grupp NP2 biex ikompli l-karriera artistika tiegħu għal rasu. Nerone kompla bl-
esperimentazzjoni tiegħu taħt l-isem Grupp NP2/Nerone sal-1988, waqt li kkollabora wkoll ma' artisti oħra u
waqqaf ir-rivista AR?.

11 L-artisti ngħataw il-premju Niveau de Bronze għall-arti fl-arkitettura fl-1969 u l-premju Prestige du Monde fl-1971.
12 Intervista ma' Gianni Patuzzi, Diċembru 2014.
13 Intervista ma' Piercarlo Ceccarelli, Awwissu 2015.
14 Intervista ma' Philippe Lenaerts, Diċembru 2015.
15 'Senza bisogno di traduzione', Grupp NP2, fir-rivista AR?, Nru 0, Diċembru 1974, pġ. 2-3.
16 Site de Luxembourg, gestion des locaux du bâtiment Schuman, notes : problèmes relatifs à l'aménagement du

bâtiment (1974), (verżjoni Maltija mhux disponibbli) ASPE, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-070 0040.
17 Dibattiti tal-Parlament Ewropew, Konvenzjoni dwar l-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew b'suffraġju

universali dirett, ASPE, PE0 AP DE/1974 DE19750114-01 9900.

Dikjarazzjoni ta' ċaħda ta' responsabbiltà u d-drittijiet tal-awtur:
L-awtur biss huwa responsabbli għall-kontenut ta' dan id-dokument u kwalunkwe opinjoni espressa fih
mhux bilfors tirrifletti l-pożizzjoni uffiċjali tal-Parlament Ewropew. Ir-riproduzzjoni u t-traduzzjoni għal
finijiet mhux kummerċjali huma awtorizzati, bil-kundizzjoni li jiġi rikonoxxut is-sors u li l-Parlament
Ewropew jiġi avżat minn qabel u tintbagħatlu kopja.
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