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Introducció del 
president 

Introducció del 
president 

La Unió Europea (UE) es fonamenta en els grans ideals de la 
pau, la llibertat, l’estabilitat i la prosperitat. Després de segles 
de patiments provocats per conflictes devastadors i per la ca-
tàstrofe de dues guerres mundials, la fundació de la Unió Eu-
ropea marca el naixement d’una nova època. L’absència de 
guerres i l’obertura de les fronteres a Europa han fet realitat 
un dels somnis més antics de la humanitat. Avui és impensa-
ble una guerra entre els Estats membres de la Unió. El mercat 
únic és una realitat per a 500 milions d’europeus. Avui vivim 
en una Europa lliure i oberta, una Europa que pot estar orgu-
llosa de la seva diversitat cultural i dels compromisos assu-
mits en l’àmbit de la defensa dels drets dels ciutadans i dels 
valors comuns.
 
Hem aconseguit transformar els enemics en amics, superar les 
diferències nacionals, religioses i filosòfiques, créixer junts en 
una Europa unida. I ho hem aconseguit perquè hem entès que 
els nostres interessos ja no es poden mantenir dissociats dels 
interessos dels nostres veïns: o guanyem tots o perdem tots.



Què significa això a la pràctica? Significa resoldre els conflic-
tes mitjançant el diàleg i el consens; basar les decisions en els 
principis de solidaritat i democràcia, en comptes de cedir 
simplement a la voluntat del més fort; conciliar els interessos 
de tots els Estats membres, els més grans i els més petits, del 
nord i del sud, de l’est i de l’oest d’Europa. Significa anteposar 
el bé comú als interessos individuals.

És la història d’un èxit!

Però mai no podem donar per descomptats ni la UE ni el pro-
jecte d’integració europea. Estem vivint moments agitats en 
la nostra història. Són temps difícils per a molts. Com a conse-
qüència de la crisi econòmica i financera, molts europeus es-
tan perdent la fe en la política i en les institucions. Aquesta 
crisi de confiança afecta també el procés d’integració euro-
pea. Hem d’entendre que els ciutadans d’Europa tenen poc 
temps per als debats institucionals perquè estan massa ocu-
pats pensant en el futur dels seus fills, en els seus llocs de 
treball i en les seves pensions.

Si Europa es vol perfilar de nou com un projecte plenament vi-
tal, haurà de demostrar la seva capacitat per resoldre els proble-
mes que preocupen els ciutadans. El Parlament Europeu és el 
fòrum democràtic on debatre el futur horitzó polític de la Unió.

Ens estem endinsant en la segona meitat d’aquesta legislatura 
amb un ull posat en els comicis del 2014. Els diputats al Parla-
ment Europeu són els vostres representants i, com a president, 
per a mi és un motiu especial d’orgull tenir l’honor de presidir 
un Parlament tan compromès i obert. Aquesta és una institu-
ció en què el ciutadà pot fer sentir la seva veu per mitjà dels 
seus representants elegits per defensar els seus interessos més 
importants. I nosaltres volem sentir la veu dels ciutadans.

Posem mans a l’obra. Treballem per una Europa entestada en 
la defensa de la nostra generació i de les generacions futures. 
Una Europa que mantingui la promesa de ser, per a tots els 
europeus, una casa econòmicament forta, socialment justa, 
lliure i democràtica.

Martin Schulz 
President del Parlament Europeu
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■	 	El Parlament Europeu 
El Parlament Europeu és l’òrgan parlamentari de la Unió Euro-

pea (UE). Arran del Tractat de Lisboa, el nombre total de dipu-

tats del PE es va incrementar passant de 736 (diputats elegits 

el 2009) a 751. Més d’un terç dels membres són dones. El Par-

lament Europeu, amb seu a Estrasburg, disposa de tres llocs 

de treball: Brussel·les, Luxemburg i Estrasburg. 

El president del 
Parlament Europeu 
El president del Parlament Europeu és elegit per un període 

renovable de dos anys i mig, és a dir, per a la meitat d’una le-

gislatura. El president representa el Parlament a l’exterior i en 

les relacions amb les altres institucions. Presideix les sessions 

plenàries del Parlament, la Mesa del Parlament (amb els ca-

torze vicepresidents) i la Conferència de Presidents dels grups 

polítics. 

presidents del parlament europeu 
(1958–2014)

1958–1960 Robert Schuman

1960–1962 Hans Furler

1962–1964 Gaetano Martino

1964–1965 Jean Duvieusart

1965–1966 Victor Leemans

1966–1969 Alain Poher

1969–1971 Mario Scelba

1971–1973 Walter Behrendt

1973–1975 Cornelis Berkhouwer

1975–1977 Georges Spénale

1977–1979 Emilio Colombo 5



6
el

 p
a

rl
a

m
en

t 
eu

ro
pe

u
 

1979–1982 Simone Veil

1982–1984 Pieter Dankert

1984–1987 Pierre Pflimlin

1987–1989 Lord Plumb

1989–1992 Enrique Barón Crespo

1992–1994 Egon A. Klepsch

1994–1997 Klaus Hänsch

1997–1999 José María Gil-Robles

1999–2002 Nicole Fontaine

2002–2004 Pat Cox

2004–2007 Josep Borrell Fontelles

2007–2009 Hans-Gert Pöttering

2009–2012 Jerzy Buzek

2012–… Martin Schulz

Els diputats europeus i els 
grups polítics
Els membres del Parlament Europeu es reuneixen en grups 
polítics: no s’agrupen per nacionalitats, sinó en funció de les 
seves afinitats polítiques. Un grup polític està format per di-
putats elegits en almenys una quarta part dels països de la 
UE i té un mínim de 25 membres. Al Parlament Europeu hi ha 
actualment set grups polítics. Els membres que no pertanyen 
a cap d’aquests grups es denominen “diputats no inscrits”. Els 
grups polítics disposen del seu propi personal, i els diputats 
tenen assistents parlamentaris.

robert schuman
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llista dels grups polítics

1. Grup del Partit Popular Europeu

(Democratacristians)

(PPE)

2. Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates 

al Parlament Europeu

(S&D)

3. Grup de l’Aliança dels Demòcrates i Liberals 

per Europa 

(ALDE)

4. Grup dels Verds/Aliança Lliure Europea 

(Verds/ALE)

5. Grup dels Conservadors i Reformistes Europeus 

(CRE)

6. Grup Confederal de l’Esquerra Unitària Europea / 

Esquerra Verda Nòrdica 

(GUE/NGL)

7. Grup Europa de la Llibertat i de la Democràcia 

(EFD)

No inscrits 

(NI) NI
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la composició del parlament europeu 

NI

85
ALDE

58
Verds/
ALE

34
GUE/
NGL

53
CRE

30
NI

33
EFD

271
PPE

190
S&D
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distribució d’escons per grup polític i estat membre 
després de les eleccions celebrades al juny del 2009.

PPE S&D ALDE Verds/
ALE

CRE GUE/
NGL

EFD NI 
Total

Bèlgica (BE) 5 5 5 4 1 1 1 22

Bulgària (BG) 7 4 5 2 18

República Txeca (CZ) 2 7 9 4 22

Dinamarca (DK) 1 4 3 2 1 1 1 13

Alemanya (DE) 42 23 12 14 8 99

Estònia (EE) 1 1 3 1 6

Irlanda (IE) 4 3 4 1 12

Grècia (EL) 7 8 1 1 3 2 22

Espanya (ES) 25 23 2 2 1 1 54

França (FR) 30 14 6 15 5 1 3 74

Itàlia (IT) 35 22 6 10 73

Xipre (CY) 2 2 2 6

Letònia (LV) 4 1 1 1 1 1 9

Lituània (LT) 4 3 2 1 2 12

Luxemburg (LU) 3 1 1 1 6

Hongria (HU) 14 4 1 3 22

Malta (MT) 2 4 6

Països Baixos (NL) 5 3 6 3 1 2 1 5 26

Àustria (AT) 6 5 2 6 19

Polònia (PL) 29 7 11 4 51

Portugal (PT) 10 7 1 4 22

Romania (RO) 14 11 5 3 33

Eslovènia (SI) 4 2 2 8

Eslovàquia (SK) 6 5 1 1 13

Finlàndia (FI) 4 2 4 2 1 13

Suècia (SE) 5 6 4 4 1 20

Regne Unit (UK) 13 12 5 27 1 9 6 73

   Total 271 190 85 58 53 34 33 30 754
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NB:  El Tractat de Lisboa, que va entrar en vigor l’1 de desembre de 2009, preveu per al Parlament Europeu 751 diputats. D’acord amb 
aquest Tractat, Alemanya perd tres escons. No obstant això, tenint en compte que el Tractat va entrar en vigor després de les 
eleccions de juny del 2009, Alemanya conservarà aquests escons fins a les properes eleccions, que se celebraran el 2014. Fins 
aleshores, el nombre de diputats al PE serà de 754, nombre lleugerament superior al previst.
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■	 Els òrgans polítics 
La Conferència de Presidents 
La Conferència de Presidents reuneix entorn del president del 

Parlament Europeu els presidents dels grups polítics. Deter-

mina la realització dels treballs del Parlament i fixa tots els 

detalls de la programació legislativa: 

• el calendari i l’ordre del dia de les sessions plenàries; 

• la composició de les comissions i delegacions i el 

repartiment de competències entre elles; 

• la programació legislativa. 

Té, així mateix, un paper de gran pes en les relacions del Par-

lament Europeu amb les altres institucions, tercers països 

i organitzacions extracomunitàries. 

 
 

Membres de la Conferència 
de Presidents
president del pe i presidents 
dels grups polítics 

Martin SCHULZ 
President 

S&D, DE



Joseph DAUL 
President del Grup del Partit Popular 
Europeu (Democratacristians)

EPP, FR

Hannes SWOBODA  
President del Grup de l’Aliança Progressista 
de Socialistes i Demòcrates al Parlament 
Europeu 

S&D, AT

Guy VERHOFSTADT
President del Grup de l’Aliança dels 
Demòcrates i Liberals per Europa

ALDE, BE

Rebecca HARMS
Copresidenta del Grup dels Verds/Aliança 
Lliure Europea

Verds/ALE, DE

Daniel COHN-BENDIT 
Copresident del Grup dels Verds/Aliança 
Lliure Europea 

Verds/ALE, FR

Martin CALLANAN
President del Grup dels Conservadors i 
Reformistes Europeus

CRE, UK

Gabriele ZIMMER
Presidenta del Grup Confederal de l’Esquerra 
Unitària Europea/Esquerra Verda Nòrdica

GUE/NGL, DE

Nigel Paul FARAGE
Copresident del Grup Europa de la Llibertat 
i de la Democràcia

EFD, UK

els ò
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Francesco Enrico SPERONI
Copresident del Grup Europa de la Llibertat 
i de la Democràcia

EFD, IT

La Mesa
La Mesa està formada pel president del Parlament, els catorze 

vicepresidents i els cinc qüestors, en qualitat d’observadors, 

escollits pel ple per un període renovable de dos anys i mig.

Governa el funcionament intern del Parlament, en particular:  

• L’estat de previsions del Parlament Europeu; 

• L’organització administrativa i financera; 

• La Secretaria i els seus serveis. 

Els qüestors 
Són responsables dels afers administratius i financers que 

afecten directament els diputats. Els cinc qüestors tenen veu 

consultiva a la Mesa. La seva missió és vetllar perquè els dipu-

tats disposin de la infraestructura necessària per exercir els 

seus mandats. 
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Membres de la Mesa del Parlament
president

Martin SCHULZ (S&D, DE) 

Vicepresidents

Gianni PITTELLA (S&D, IT)

Miguel Ángel MARTÍNEZ MARTÍNEZ (S&D, ES)

Anni PODIMATA (S&D, EL)

Alejo VIDAL-QUADRAS (PPE, ES)

Georgios PAPASTAMKOS (PPE, EL)

Roberta ANGELILLI (PPE, IT)
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Othmar KARAS (PPE, AT)

Edward McMILLAN-SCOTT (ALDE, UK)

Isabelle DURANT (Verds/ALE, BE)

Alexander ALVARO (ALDE, DE) 

Rainer WIELAND (PPE, DE)

Oldřich VLASÁK (ECR, CZ)

Jacek PROTASIEWICZ (PPE, PL)

László SURJÁN (PPE, HU)
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Qüestors

Astrid LULLING (PPE, LU)

Jim HIGGINS (PPE, IE)

Lidia GERINGER DE OEDENBERG (S&D, PL)

Bogusław LIBERADZKI (S&D, PL)

Jiří MAŠTÁLKA (GUE/NGL, CZ)

els ò
rg

a
n

s po
lítIcs 



■	 	Les comissions 
parlamentàries 

El treball de preparació amb vista a les sessions plenàries del 

Parlament és efectuat per les vint comissions del Parlament, 

que tracten tots els temes, des dels drets de la dona fins a la 

protecció dels consumidors, passant per la salut. Una comis-

sió es compon d’un nombre entre 24 i 76 diputats al PE, i dis-

posa d’un president, una mesa i una secretaria. El Parlament 

pot, així mateix, constituir subcomissions i comissions tempo-

rals per ocupar-se de problemes específics, o bé comissions 

d’investigació en el marc de les seves competències de con-

trol. Els debats en comissió són públics. 

Les comissions permanents del PE 
i els seus presidents 
■	 Comissió d’Afers Estrangers 

Elmar BROK (EPP, DE)

■	 Subcomissió de Drets Humans 
Barbara LOCHBIHLER (Verds/ALE, DE)

■	 Subcomissió de Seguretat i Defensa 
Arnaud DANJEAN (EPP, FR)

■	 Comissió de Desenvolupament
Eva JOLY (Verds/ALE, FR)

■	 Comissió de Comerç Internacional 
Vital MOREIRA (S&D, PT)

■	 Comissió de Pressupostos
Alain LAMASSOURE (EPP, FR)

16



■	 Comissió de Control Pressupostari 
Michael THEURER (ALDE, DE)

■	 Comissió d’Afers Econòmics i Monetaris 
Sharon BOWLES (ALDE, UK)

■	 Comissió d’Ocupació i Afers Socials 
Pervenche BERÈS (S&D, FR)

■	 Comissió de Medi Ambient, Salut Pública
i Seguretat Alimentària 
Matthias GROOTE (S&D, DE)

■	 Comissió d’Indústria, Investigació i Energia 
Amalia SARTORI (EPP, IT)

■	 Comissió de Mercat Interior i Protecció 
del Consumidor 
Malcolm HARBOUR (CRE, UK)

■	 Comissió de Transports i Turisme 
Brian SIMPSON (S&D, UK)

■	 Comissió de Desenvolupament Regional 
Danuta Maria HÜBNER (EPP, PL)

■	 Comissió d’Agricultura
i Desenvolupament Rural  
Paolo DE CASTRO (S&D, IT)

■	 Comissió de Pesca 
Gabriel MATO ADROVER (PPE, ES)

■	 Comissió de Cultura i Educació  
Doris PACK (EPP, DE)

■	 Comissió d’Afers Jurídics 
Klaus-Heiner LEHNE (EPP, DE)

■	 Comissió de Llibertats Civils, Justícia
i Afers d’Interior  
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES)
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■	 Comissió d’Afers Constitucionals 
Carlo CASINI (EPP, IT)

■	 Comissió de Drets de la Dona i Igualtat de Gènere 
Mikael GUSTAFSSON (GUE/NGL, SE)

■	 Comissió de Peticions 
Erminia MAZZONI (EPP, IT)

Comissió especial
■	 Comissió especial sobre la delinqüència organitzada, 

la corrupció i el blanqueig de capitals
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■	 Les delegacions 
Les relacions amb els països de fora de la Unió són vitals per al 
Parlament Europeu. Hi ha, per tant, una sèrie de delegacions 
que dialoguen amb els parlamentaris dels països que no per-
tanyen a la Unió Europea i exerceixen un paper important en 
el desenvolupament de la influència d’Europa a l’estranger. 

Poden distingir-se diferents categories de delegacions:
• Les delegacions interparlamentàries, que tenen com a missió 

mantenir les relacions amb els parlaments dels països que no 
són membres de la Unió Europea ni candidats a l’adhesió; 

• les delegacions a les comissions parlamentàries mixtes, 
que es relacionen amb els parlaments dels països candi-
dats a l’ingrés a la Unió Europea o amb els dels estats que 
tenen acords d’associació amb la Unió Europea;

• les delegacions a les Assemblees Parlamentàries multilaterals.

Les delegacions del PE i els seus 
presidents 
■	 Europa, Balcans occidentals i Turquia
 • UE-Croàcia: Gunnar HÖKMARK (EPP, SE)

 •  UE-Antiga República Iugoslava de Macedònia: 
Jorgo CHATZIMARKAKIS (ALDE, DE)

 • UE-Turquia: Hélène FLAUTRE (Verds/ALE, FR)

 •  Suïssa, Noruega, UE-Islàndia i Espai Econòmic Europeu 
(EEE): Pat the Cope GALLAGHER (ALDE, IE)

 •  Albània, Bòsnia i Hercegovina, Sèrbia, Montenegro 
i Kosovo: Eduard KUKAN (EPP, SK)

■	 Rússia, Estats de l’Associació oriental, Àsia central 
i Mongòlia

 •  UE-Rússia: Knut FLECKENSTEIN (S&D, DE)

 • UE-Ucraïna: Pawel Robert KOWAL (ECR, PL) 19



 •  UE-Moldàvia: Monica Luisa MACOVEI (EPP, RO)

 • Bielorússia: Jacek PROTASIEWICZ (EPP, PL)

 •  UE-Armènia, UE-Azerbaidjan i UE-Geòrgia: 

Milan CABRNOCH (CRE, CZ)

 •  UE-Kazakhstan, UE-Kirguizistan i UE-Uzbekistan, Tadjikistan, 
Turkmenistan i Mongòlia: Paolo BARTOLOZZI (EPP, IT)

■	 Magrib, Màixriq, Israel i Palestina
 • Israel: Bastiaan BELDER (EFD, NL)

 • Consell Legislatiu Palestí: Emer COSTELLO (S&D, IE)

 •  Països del Magrib i la Unió del Màixriq Àrab: Pier 

Antonio PANZERI (S&D, IT)

 •  Països del Màixriq: Mário DAVID (EPP, PT)

■	 Península Aràbiga, Iraq i Iran
 •  Península Aràbiga: Angelika NIEBLER (EPP, DE)

 • Iraq: Struan STEVENSON (CRE, UK)

 •  Iran: Tarja CRONBERG (Verds/ALE, FI)

■	 Amèrica
 •  Estats Units: Elmar BROK (EPP, DE)

 •  Canadà: Philip BRADBOURN (CRE, UK)

 •  Amèrica Central: Emine BOZKURT (S&D, NL)

 •  Comunitat Andina: José Manuel GARCĺA-MARGALLO 

Y MARFIL (EPP, ES)

 •  Mercosur: Luis YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA (S&D, ES)

 •  UE-Mèxic: Ricardo CORTÉS LASTRA (S&D, ES)

 • UE-Xile: María MUÑIZ DE URQUIZA (S&D, ES)

 • UE-Cariforum: David MARTIN (S&D, UK)

■	 Àsia/Pacífic
 •  Japó: Johannes Cornelis VAN BAALEN (ALDE, NL)

 •  República Popular de la Xina: Crescenzio RIVELLINI (EPP, IT)

 • Índia: Graham WATSON (ALDE, UK)

 •  Afganistan: Thijs BERMAN (S&D, NL)

 •  Àsia Meridional: Jean LAMBERT (Verds/ALE, UK)

 •  Sud-est asiàtic i l’associació de nacions del Sud-est 
asiàtic (ASEAN): Werner LANGEN (EPP, DE)

 •  Península de Corea: Christian EHLER (EPP, DE)

 •  Austràlia i Nova Zelanda: Mara BIZZOTTO (EFD, IT)

■	 Àfrica
 • Sud-àfrica: Michael CASHMAN (S&D, UK)

 •  Parlament Panafricà: Michael GAHLER (EPP, DE)
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Assemblees parlamentàries 
multilaterals
■	 Assemblea Parlamentària Paritària ACP-UE

Louis MICHEL (ALDE, BE)
■	 Assemblea Parlamentària de la Unió per la 

Mediterrània 
Martin SCHULZ (S&D, DE)

■	 Assemblea Parlamentària
Eurollatinoamericana (Eurolat):  
José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA (EPP, ES)

■	 Assemblea Parlamentària Euronest: 
Kristian VIGENIN (S&D, BG)

■	 Assemblea Parlamentària de l’OTAN
Jacek SARYUSZ-WOLSKI (EPP, PL)
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■	 	La Secretaria General 
El Parlament Europeu és assistit per una Secretaria General. La 
tasca de la Secretaria General consisteix a coordinar el treball 
legislatiu i organitzar les sessions plenàries i les reunions. La 
Secretaria General està situada a Luxemburg i a Brussel·les, 
mentre que les sessions plenàries tenen lloc a Estrasburg 
i a Brussel·les. El secretari general del Parlament Europeu és 
Klaus Welle.

La Secretaria General està integrada per prop de 5.600 funcio-
naris, agents temporals i agents contractats. S’organitza al vol-
tat del gabinet del secretari general, amb deu direccions ge-
nerals i un servei jurídic. La seva organització és la següent:

Direcció General de Presidència, responsable de l’organització 
i el seguiment de les sessions plenàries.

Direcció General de Polítiques Interiors, encarregada d’organitzar 
els treballs de les comissions del Parlament Europeu en l’àm-
bit de les polítiques interiors.

Direcció General de Polítiques Exteriors, encarregada de l’organit-
zació dels treballs de les comissions parlamentàries i de les 
delegacions del Parlament Europeu en l’àmbit de les políti-
ques exteriors.

Direcció General de Comunicació, que s’ocupa de difondre ade-
quadament la informació cap al ciutadà, els mitjans de comu-
nicació i els líders d’opinió.

Direcció General de Personal, que contribueix perquè les diferents 
direccions generals del Parlament Europeu disposin dels recur-
sos humans necessaris per desenvolupar les seves comeses.

Direcció General d’Infraestructures i Logística, que contribueix a la 
bona gestió de les infraestructures i de la logística dels dife-
rents llocs de treball del Parlament Europeu. 

Direcció General de Traducció, que prepara els documents del Par-
lament Europeu en totes les llengües oficials de la Unió Europea.22
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Direcció General d’Interpretació i Conferències, que contribueix 

a donar resposta a les exigències polítiques de multilin-

güisme que caracteritzen el Parlament Europeu.

Direcció General de Finances, que elabora, supervisa l’execució, 

controla i liquida el pressupost de la institució. Ofereix assis-

tència i coneixements financers i pressupostaris a tots els or-

dinadors delegats del Parlament, gestiona les finances dels 

diputats i administra la unitat d’auditoria interna.

Finalment, la Direcció General d’Innovació i Assistència Tecnolò-

gica, que s’encarrega al Parlament Europeu dels serveis de 

tecnologia de la informació i de les comunicacions, com tam-

bé dels serveis d’impremta i distribució.

El Servei jurídic ofereix assistència jurídica als òrgans polítics 

del Parlament i a la Secretaria General. Assisteix a les comis-

sions parlamentàries en els seus treballs legislatius i represen-

ta el Parlament Europeu davant les jurisdiccions europees 

i nacionals. 

Juntament amb la Secretaria General, tots els grups polítics 

disposen d’una secretaria més o menys gran en proporció al 

seu nombre de diputats. Compten amb prop de 900 agents. 

Finalment, aquest quadre es completa amb els poc més de 

1.600 assistents parlamentaris acreditats. En total, més de 

8.000 persones mantenen el Parlament en funcionament.
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