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În primii săi ani de activitate, Parlamentul European organiza ședințele plenare în
diferite locuri puse la dispoziție de alte instituții sau de țările-gazdă. Abia în anul
1973, odată cu construirea clădirii Schuman din Luxemburg, Parlamentul a obținut
propriul sediu cu un hemiciclu (sală de dezbateri) pentru ședințele sale plenare.

Elaborate în anii ’60, construcția urmând să înceapă în 1970, planurile inițiale au
trebuit să fie adaptate pentru a face față extinderii preconizate a Comunităților. În
anii ’70, hemiciclul era folosit de regulă pentru ședințele plenare, dar, odată cu
creșterea numărului de deputați ca urmare a alegerilor directe din 1979, acesta a
devenit neîncăpător pentru a putea găzdui toți deputații.

Hemiciclul din Luxemburg este deosebit prin valoarea artistică a decorațiunilor sale,
în special a basoreliefului din zinc, realizat de grupul din Torino NP2. Datorită
interviurilor realizate cu artiștii implicați, această scurtă prezentare conține detalii ale
operei artistice, inclusiv descrierea modului în care această societate italiană a
obținut proiectul din partea contractantului belgian care a amenajat hemiciclul.

Emilio Colombo, Președintele Parlamentului European,
s-a adresat plenului în Luxemburg în 1979.

Cuprinsul acestei scurte prezentări:
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Aspectul exterior al clădirii Schuman (2012).

Clădirea Schuman
Din 1973, clădirea Schuman găzduiește o serie de unități din cadrul Secretariatului
Parlamentului European. În ciuda aspectului său auster și a caracterului său
administrativ, aici se află primul hemiciclu (sală de dezbateri) conceput și construit
pentru ședințele plenare ale Parlamentului European.

Deși Secretariatul și-a stabilit sediul la Luxemburg de la început, până la mijlocul anilor
’60 fusese construită o singură clădire care să găzduiască instituțiile europene: clădirea
Turnului, dată în folosință în 1966 și folosită în comun de Parlament și Comisie, care
acum a fost transformată în centru de conferințe.

Intensificarea activității parlamentare și cerințele aferente au dus, prin urmare, la
negocieri cu Marele Ducat al Luxemburgului cu privire la construirea unei clădiri
administrative în zona Platoului Kirchberg. Pe baza documentelor păstrate în colecția
Cabinetului Secretarului General Hans Nord putem să reconstruim diferitele etape ale
colaborării dintre Parlamentul European și guvernul luxemburghez.

În 1965, Parlamentul
European, reprezentat la
reuniuni de directorul
Direcției Generale Afaceri
Interne, Pierre Ginestet, a
demarat negocierile cu
ministerul luxemburghez al
lucrărilor publice, în special cu
arhitectul responsabil de
proiect, Laurent Schmit.
Parlamentul era deosebit de
interesat de aspectele
funcționale și logistice, care
implicau construirea a
aproximativ 470 de birouri, cu
un iluminat bun, inclusiv 30
de birouri care urmau a fi folosite de grupurile politice și 15 birouri pentru scopuri de
reprezentare, o sală de reuniuni pentru aproximativ 100 de persoane dotată cu cabine
de interpretare, o bibliotecă și o serie de facilități precum o cafenea, o cantină și mai
multe spații de depozitare, inclusiv pentru arhive1.

După ce s-a ajuns la un acord cu privire la proiectul imobiliar, în iunie 1970, proiectul a
fost încredințat Compagnie d'Entreprises CFE (fosta Compagnie Belge de Chemins de Fer
et d'Entreprises), lucrările urmând să se finalizeze până la sfârșitul anului 1973.

În septembrie 1970, extinderea așteptată a Comunității ca urmare a aderării Regatului
Unit, a Irlandei și a Danemarcei a ridicat semne de întrebare legate de dimensiunea
clădirii, iar proiectul a trebuit să fie revizuit, adăugându-se încă un etaj și crescând
astfel capacitatea clădirii de la 1 000 la 1 200 de persoane. Primele unități s-au mutat
aici în ianuarie 1973, deși lucrările nu erau finalizate,2 iar clădirea a fost ocupată
definitiv până la sfârșitul acelui an. La propunerea Președintelui Parlamentului,
Cornelis Berkhouwer, clădirea a fost numită după Robert Schuman.3

În prezent, clădirea, în formă dreptunghiulară, are șase etaje deasupra solului și două
în subsol și două curți care asigură lumină naturală pe ambele părți ale coridoarelor.



EPRS Primul hemiciclu al Parlamentului European

Unitatea pentru arhivele istorice Pagina 3 din 8

Simone Veil, Președinta PE din timpul dialogului dintre Statele din Africa,
zona Caraibilor și Pacific și Europa - 1979, Luxemburg.

Clădirea are o lungime de 100 m, o lățime de 56 m și o înălțime de 33 m și ocupă o
suprafață de 36 000 m2, cu un volum construit de 125 000 m3.

În corespondența din 19744 s-a găsit un set de planuri care arată cum erau folosite
diferitele etaje: biblioteca și restaurantul erau la parter; hemiciclul, barul deputaților și
birourile Președinției erau la primul etaj; al doilea etaj ducea la galeriile hemiciclului,
cabinele de interpretare și camera tehnică. Pe același etaj se aflau și o sală de presă,
birourile Secretarului General și câteva birouri rezervate membrilor Consiliului. Etajul
al treilea era rezervat grupurilor politice, iar birourile chestorilor se aflau la etajul al
patrulea, împreună cu o serie de birouri administrative, unitatea de protocol, câteva
comisii parlamentare și birouri pentru membrii Consiliului și ai Comisiei. Etajul al
cincilea era ocupat în întregime de comisiile parlamentare, iar la etajul al șaselea se
aflau DG D, Cercetare și Documentare de atunci și interpreții. Cele două niveluri de la
subsol găzduiau imprimeria, unde erau imprimate și distribuite documentele esențiale
pentru activitatea instituției, și diverse spații tehnice și de depozitare.

Hemiciclul
Ca urmare a semnării Tratatului de fuziune, orașele Luxemburg, Bruxelles și Strasbourg
au fost alese locuri de desfășurare temporară a activității Parlamentului European. În
1965, serviciile Secretariatului aveau sediul la Luxemburg, iar Strasbourg urma să
găzduiască ședințele plenare. În timpul anilor ’70, dezbaterea privind alegerea unui
sediu unic al instituției era în continuare o dezbatere dinamică și deschisă. Construirea
în Luxemburg a unei săli de dezbateri sub formă de hemiciclu care permitea
deputaților să se reunească în ședințe plenare a constituit un motiv de îngrijorare cu
privire la posibilitatea de a se renunța treptat la Strasbourg.

Chiar Președintele, Walter
Behrendt, a fost cel care a
explicat, în discursul său
inaugural din prima
ședință plenară
organizată în clădirea
Schuman, care au fost
motivele care au stat la
baza acestei decizii: „Nu
este în niciun caz vorba de
scăderea prezenței
noastre politice de la
Strasbourg. Este însă, atât
în 1973, cât și în anii
anteriori, o încercare de a
face față, cu cât mai
puține costuri posibil, intensificării crescânde a activității, care ne obligă să organizăm
un număr mai mare de sesiuni.”5

Chiar dacă, într-adevăr, în timpul discuțiilor inițiale legate de proiect din 1965,
Parlamentul solicitase construirea unei săli de reuniuni pentru aproximativ 100 de
persoane, o notă din 1970 adresată de Secretarul General Hans Nord Președintelui
Mario Scelba6 arată în mod clar faptul că trebuiau asigurate sedii și condiții de muncă
adecvate atât în Strasbourg, cât și în Luxemburg. Prin urmare, versiunea din 1971 a
proiectului implica construirea unui hemiciclu care să permită organizarea ședințelor
plenare în condiții adecvate. Criteriile care trebuiau îndeplinite de hemiciclu pot fi
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deduse dintr-o notă din ianuarie 1971 adresată de Pierre Ginestet lui Hans Nord.
Acesta trebuia să asigure locuri pentru cei 142 de deputați în Parlamentul European,
dar trebuia să poată fi lărgit cu până la 208 locuri, având în vedere aderarea probabilă
a Regatului Unit, Irlandei și Danemarcei (precum și a Norvegiei, deși aceasta s-a decis,
ulterior, să nu mai adere). Hemiciclul trebuia, de asemenea, să găzduiască Președintele
și Biroul Parlamentului, un podium pentru vorbitori, reprezentanții Consiliului și ai
Comisiei și funcționarii care îi însoțeau pe aceștia, precum și o masă pentru stenografi.
Conform planului, la etajul superior urma să se construiască o galerie accesibilă atât
din interiorul, cât și din exteriorul hemiciclului, pentru cel mult 200 de persoane,
inclusiv pentru jurnaliști și publicul larg.7 Hemiciclul trebuia să aibă cabine de
interpretare și echipament tehnic precum căști, microfoane și ecrane pe care să
transmită dezbaterile și să se indice numele vorbitorilor și titlurile rapoartelor
dezbătute.

Dacă, pe de-o parte, funcționarii din Parlament își concentrau atenția mai ales pe
aspectele tehnice și practice ale hemiciclului, rezultatul final este de mare rafinament
în ceea ce privește designul interior. Hemiciclul dreptunghiular (28 m x 20 m) a fost
frumos decorat printr-o combinație de materiale diferite precum piele, pentru
acoperirea pereților, scaune din lemn și candelabre și tavan din metal. Scaunele
deputaților erau aranjate în formă de UE, cu fața la tribună și la podiumul
Președintelui. Peretele din spate era dominat de un basorelief geometric din zinc,
realizat de Grupul NP2 din Torino. În centru erau două uși decorate cu aceleași motive
și integrate perfect în sculptură, ce duceau spre biroul Președintelui.

Proiectul privind hemiciclul a fost atribuit designerului de interior și ebenist belgian
René Simonis, care înființase, în 1928, Entreprise Simonis, care funcționează și astăzi și
este cunoscută pentru colaborările la proiecte importante precum hemiciclul
senatului belgian și Banca Brussels Lambert. Ce nu reieșea din documente era modul
în care Simonis și Grupul NP2 au fost însărcinați să decoreze hemiciclul. Faptul că
proiectul nu a lăsat nicio urmă în arhivele istorice ale Parlamentului European sau ale
ministerului lucrărilor publice din Luxemburg și nici măcar în planurile arhitectului
Laurent Schmit sugerează că de acest aspect s-a ocupat societatea de construcții.
Simonis, care era cunoscut în cercurile din Bruxelles în acea perioadă, a fost probabil
ales de Compagnie d'Entreprises (CFE) pe baza experienței sale dovedite.

Pe baza interviurilor realizate cu membrii Grupului NP2 și a documentelor puse la
dispoziție de arhiva Nerone Ceccarelli, am putut identifica pașii care au dus la
atribuirea contractului de sculptare a basoreliefului.8

Grupul NP2
Grupul NP2 a fost înființat de Giovanni Ceccarelli, cunoscut drept Nerone (1937-1996),
și Gianni Patuzzi (născut în 1932), care și-a desfășurat activitatea la nivel internațional9

în perioada 1962-1974,10 primind o serie de contracte importante11 și colaborând cu
artiști renumiți precum Emilio Vedova, Marcel Breuer și alții. Cei doi tineri artiști s-au
cunoscut în timp ce erau studenți ai Academiei de Arte Frumoase din Veneția
(Accademia di Belle Arti) și s-au reîntâlnit la Torino în 1959, unde au pus bazele unui
parteneriat de succes, înființând Grupul NP2 în 1962. Activitatea lor se baza pe ideea
de a scoate din muzee și galerii obiecte de artă pentru a le prezenta publicului larg,
prin combinarea artei și a arhitecturii.

Atelierul din Borgaro Torinese, unde lucraserăm cei doi, s-a dovedit a fi un loc cu
adevărat propice pentru experimentări, deschis colaborării cu alți artiști și
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Giovanni Ceccarelli, cunoscut drept „Nerone”, și Gianni Patuzzi și echipa lor.

meșteșugari. Gamele lor de produse erau largi și variate: aceștia creau și construiau
sculpturi monumentale, mobilier, accesorii și panouri, folosind tehnici care variau de la
prelucrarea metalelor și a lemnului la lucrul cu beton și gravarea marmorii, dând
dovadă de o reală creativitate și de capacități tehnice deosebite. La sfârșitul anilor ’60,
cei doi artiști au început să facă distincție între creațiile lor și, în afară de opere de artă
unicat (în continuare sub semnătura NP2), au început să creeze placaje și accesorii
arhitecturale produse în serie. În timpul interviului nostru, Gianni Patuzzi a subliniat că
au muncit mult în atelier12, dar cuvintele sale exprimă în continuare entuziasmul care a
caracterizat creațiile grupului lor.

În 1964, Piercarlo Ceccarelli,
fratele mai mic al lui Nerone, și
pe atunci doar la începutul
carierei sale de management, s-
a alăturat și el Grupului NP2.
Piercarlo se ocupa de aspectele
administrative și comerciale, iar
contribuția sa s-a dovedit
esențială pentru promovarea
lucrărilor realizate de acest
grup. Prin intermediul unor
expoziții de arhitectură, acesta
a reușit să creeze o rețea
strânsă de contacte cu arhitecți,
săli de expoziție și galerii de
artă și design, pe care a
dezvoltat-o la început în Statele
Unite și apoi în Europa.13

Curând au început să sosească
comenzile, atât din partea sectorului public, cât și a celui privat.

Realizarea basoreliefului
La sfârșitul anilor ’60, lucrările Grupului NP2 erau expuse în multe săli de expoziție,
inclusiv în galeria designerului Roger Vanhevel, care există și astăzi, de pe Avenue
Louise din Bruxelles. Probabil că așa au reușit artiștii să obțină contractul pentru
sculptarea basoreliefului. Având în vedere că Simonis și Vanhevel14 se cunoșteau atât
personal, cât și profesional și faptul că sediul Enterprise Simonis era, la acea vreme,
aproape de Galerie Vanhevel, probabil că Simonis a văzut lucrările lui Nerone și Patuzzi
în acea sală de expoziție și i-a ales să-i pună în practică proiectul.

Ca urmare a interviului cu artistul Gianni Patuzzi, realizat în decembrie 2014, am reușit
să obținem multe detalii suplimentare privind realizarea acestei opere de artă. Patuzzi
și-a amintit că Piercarlo Ceccarelli a adus la atelier un desen care arăta cum era ridicat
peretele pe care urmau să îl decoreze. În jumătatea superioară a peretelui erau patru
găuri dreptunghiulare care urmau să găzduiască cabinele de interpretare și din care
artiștii s-au inspirat atunci când au stabilit ce temă vor folosi.

Basorelieful se întinde pe o suprafață de aproximativ 150 m2 (25 m x 6 m) și conține 83
de panouri dreptunghiulare din zinc, de dimensiuni diferite, montate pe șase niveluri.
Modelul bazat pe cele patru găuri din partea superioară constituie o decorare în stil
grecesc. Liniile drepte din partea superioară a lucrării sunt contrabalansate de liniile
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Reuniunea Adunării Consultative ACP - CEE de la Luxemburg, 1976:
Jean, Mare Duce al Luxemburgului, și Joséphine-Charlotte, Mare
Ducesă.

curbe din partea inferioară, care deschid și închid modelul geometric abstract
întocmai ca niște paranteze. Așa cum a afirmat Nerone Ceccarelli, era un mesaj care nu
avea nevoie de traducere15. Basorelieful a fost realizat în 1972.

Sculptura a fost realizată în întregime în atelierul din Borgaro Torinese, unde lucrau
artiștii împreună cu asistenții lor. Întregul proces, de la conceperea sculpturii la
finalizarea acesteia, a durat aproximativ două luni, inclusiv două săptămâni pentru
vopsirea panourilor și alte două săptămâni pentru gravarea lor. Plăcile măsurau, inițial,
1 m x 2 m și aveau o grosime de 2 mm.

Erau același fel de plăci ca cele folosite pentru sicrie și erau achiziționate, așa cum
obișnuiau acești artiști, de la un furnizor local.

Pentru prelucrarea panourilor s-a folosit tehnica de gravare, folosită în mod normal
pentru gravuri și picturi. Desenul de pe panouri era desenat cu o substanță uleioasă,
suprafața devenind astfel rezistentă, pentru a proteja părțile de metal care nu trebuiau
gravate. Acestea erau apoi șterse cu bureți înmuiați în acid citric, care pătrundea în
metal până la o grosime de 1 mm, creând un efect chiaroscuro surprinzător. Panourile,
numerotate și ambalate în cutii speciale, erau trimise la Luxemburg și, așa cum se
obișnuia, erau montate la fața locului de societatea responsabilă cu montajul, conform
instrucțiunilor artiștilor.

Folosirea hemiciclului
Prima sesiune ce s-a ținut în
hemiciclu a avut loc la 12
februarie 1973; cu această
ocazie, Președintele Comisiei,
François-Xavier Ortoli, a
prezentat cel de-al șaselea
program de lucru anual al
Comisiei pentru anul 1973. În
perioada 1973 - 1979, hemiciclul
a găzduit 35 de reuniuni ale
Parlamentului European,
prezidate de patru președinți
diferiți. În această perioadă,
sesiunile plenare ale PE aveau
loc, în mod alternativ, la
Luxemburg și Strasbourg,
aproape jumătate din acestea
fiind organizate la Luxemburg. Biroul extins a adoptat calendarul anual.

Ca urmare a comentariilor făcute în urma primei reuniuni, hemiciclul a fost modificat
de mai multe ori. Într-o declarație a Secretarului General Hans Nord era inclusă o listă a
îmbunătățirilor care trebuiau făcute, în special cu privire la caracterul inadecvat al
sistemului de sonorizare, la lipsa dotărilor care să permită personalului să urmărească
dezbaterile din birourile lor și la nevoia de a crește numărul de locuri pe personalul
Comisiei și al Consiliului.16 Și numărul cabinelor de interpretare a crescut, de la patru la
șase limbi.

Dintre numeroasele rapoarte prezentate în acest hemiciclu, am dori să subliniem
raportul Patijn, „Proiect de convenție referitor la alegerile în Parlamentul European
prin vot universal direct”, dezbătut în ședința plenară din 14 ianuarie 1975. Procesul-
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Planul de repartizare a locurilor, în funcție
de grupurile politice, septembrie 1975.

verbal al acestei dezbateri arată cât de important era pentru Parlament, în acest
context, să confere dezbaterii un caracter public și să comunice cu cetățenii europeni,
așa cum o demonstrează prezența în hemiciclu a multor reporteri și camere de
filmat.17

După primele alegeri europene, organizate în iunie
1979, numărul deputaților în PE a crescut de la 208 la
410, hemiciclul devenind astfel inadecvat pentru
organizarea ședințelor plenare care, cu timpul, se
organizau din ce în ce mai des la Strasbourg. În
perioada 1975 - 1980, cele trei adunări constitutive și
cinci reuniuni anuale ale Adunării Consultative ACP-
CEE au avut loc la hemiciclul clădirii Schuman. Din
Adunare au făcut parte reprezentanții a 46 de state
din Africa, zona Caraibilor și Pacific și ai celor nouă
state membre ale CEE semnatare ale Convenției de
la Lomé.

În tot acest timp, hemiciclul a fost folosit de
Parlamentul European și de alte instituții pentru a
găzdui diverse evenimente și reuniuni, de exemplu
evenimente sau mese rotunde organizate de
deputați și de alte instituții precum Forumul Mondial
pentru Pace sau Consiliul Național de Tineret din
Luxemburg. Hemiciclul este, de asemenea, un punct de atracție important pentru
vizitele organizate de Biroul de informare al PE din Luxemburg.

Hemiciclul, decorul și marele basorelief din zinc sunt în stare perfectă și astăzi și
reprezintă, prin istoria lor, o dovadă vie a unei perioade de puternică dezvoltare și
schimbări importante pentru Parlamentul European.
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Note
1 Site de Luxembourg, construction du bâtiment Robert Schuman, plans, compte-rendu : première phase de

réflexion sur un projet de construction (1965), (nu este disponibilă o versiune în limba engleză) Arhivele istorice
ale Parlamentului European (HAEP), SG 02HN 2000/IMMO IMMO-060 0010

2 Site de Luxembourg, construction du bâtiment Robert Schuman, photographie : descriptif du bâtiment (1973),
(nu este disponibilă o versiune în limba engleză) HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-060 0060.

3 descriptif du bâtiment (1973), (nu este disponibilă o versiune în limba engleză) HAEP, 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), (nu este disponibilă o versiune în limba engleză) HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-070 0040.

5 Dezbaterile Parlamentului European, discursul lui M. Behrendt, Președinte, 12/02/1973, HAEP, 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), (nu este disponibilă o
versiune în limba engleză) HAEP, 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), (nu este disponibilă o versiune în limba engleză) HAEP, SG 02HN
2000/IMMO IMMO-070 0030.

8 În timpul activității noastre de cercetare au fost intervievați următorii: Gianni Patuzzi, artist și fost membru al
Grupului NP2; Piercarlo Ceccarelli, manager și fost membru al Grupului NP2; Philippe Lenaerts, fostul asistent al
lui Roger Vanhevel, în prezent director al Galeriei Roger Vanhevel. Le mulțumim și lui Saar Ceccarelli și
Associazione Archivio Nerone Giovanni Ceccarelli pentru documentele puse la dispoziție.

9 De exemplu, fațada din marmură a centrului cultural Corbeil-Essonnes, sculpturile mari din metal destinate
hotelului El Conquistador din Puerto Rico și construirea unor uși din zinc în Villa Sayer a lui Marcel Breuer.

10 în 1974, Gianni Patuzzi a plecat din Grupul NP2 pentru a-și continua activitatea în mod independent. Nerone și-a
continuat experimentul, în cadrul Grupului NP2/Nerone, până în 1988, colaborând cu alți artiști și înființând
revista AR?

11 Artiștii au primit în 1969 premiul „Niveau de Bronze” pentru artă și arhitectură și în 1971 premiul „Prestige du
Monde”.

12 Interviu cu Gianni Patuzzi, decembrie 2014.
13 Interviu cu Piercarlo Ceccarelli, august 2015.
14 Interviu cu Philippe Lenaerts, decembrie 2015.
15 'Senza bisogno di traduzione', Gruppo NP2, în AR?, nr. 0, decembrie 1974, pp. 2-3.
16 Site de Luxembourg, gestion des locaux du bâtiment Schuman, notes : problèmes relatifs à l'aménagement du
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