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Martin Schulz, president de l'Eurocambra 
 
 
Martin Schulz va néixer el 20 de desembre de 1955 a Hehlrath, una petita ciutat alemanya prop de la 
frontera amb els Països Baixos i Bèlgica. Després de l'educació secundària, va decidir fer de la seva 
passió pels llibres una forma de vida i va ser aprenent de llibreter. Al 1982 va obrir la seva pròpia 
llibreria a Würselen, la qual va gestionar amb èxit durant dotze anys. 
 
La seva carrera política va començar als 19 anys, quan va ingressar al SPD (Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands). Al 1986, quan Schulz tenia 31 anys, va ser elegit alcalde de Würselen, càrrec 
que va ocupar durant onze anys. Schulz es convertia en l'alcalde més jove a Renania del Nord-
Westfalia, l'Estat federat més densament poblat d'Alemanya. L'any 1999 Martin Schulz va entrar a 
l'executiva federal del SPD. 
 
Eurodiputat del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates (S&D) des de 1994, Martin 
Schulz ha estat coordinador del grup S&D a la subcomissió de Drets Humans (1994-1996); 
coordinador del grup S&D a la comissió de Llibertats Públiques i Afers d'Interior (1996-2000); president 
de la delegació del SPD al Parlament Europeu (2000-2004); i president del grup S&D del Parlament 
Europeu (2004-2012). Amb tot, al llarg dels seus 18 anys al Parlament Europeu segurament el moment 
més mediàtic va ser el 2 de juliol de 2003, quan va protagonitzar un enfrontament verbal amb Silvio 
Berlusconi, en el moment en què aquest s'estrenava com a president de torn de la UE i compareixia 
davant l'hemicicle a Estrasburg. Martin Schulz, llavors cap del grup parlamentari socialista al Parlament 
Europeu, va criticar el govern del llavors primer ministre italià i li va retreure la seva coalició amb la 
Lliga Nord, al considerar aquest partit "del tot incompatible amb la Carta dels drets fonamentals de la 
UE". Berlusconi va adreçar-se a Schulz: "Sr. Schulz, conec a Itàlia un productor que està preparant 
una pel·lícula sobre camps de concentració nazis: li suggeriré per al paper de 'kapo'. Vostè és 
perfecte!". 
 
Al ser escollit president del Parlament Europeu el passat 17 de gener, Martin Schulz va ser substituït a 
la presidència del grup S&D del Parlament Europeu per l'austríac Hannes Swoboda. Els eurodiputats 
van elegir Martin Schulz com a president del Parlament Europeu en primera volta amb 387 vots dels 
670 sufragis emesos. De marcat perfil europeista, Martin Schulz va proclamar en el seu discurs 
d'investidura: "La Unió Europea no és un joc de suma nul·la en la qual algú ha de perdre perquè un 
altre guanyi. La realitat és precisament la contrària: o hi perdem tots, o hi guanyem tots". El socialista 
alemany, de 56 anys, estarà al capdavant de l'Eurocambra durant dos anys i mig, fins al començament 
de la propera legislatura, 2014-2019. Martin Schulz succeeix al polonès Jerzy Buzek (PPE, Polònia) 
com a president del Parlament Europeu. Actualment, Schulz també presideix la delegació del 
Parlament Europeu a l'Assemblea Parlamentària de la Unió per la Mediterrània. 
 
Casat amb una arquitecta paisatgista, Schulz és pare de dos fills. Les seves activitats d'oci predilectes 
són la lectura, la història i el futbol, sent seguidor del Colònia. Entre els seus llibres favorits hi ha Il 
Gattopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, i tots els llibres d'Eric Hobsbawm. També és 
coneixedor de la literatura catalana, entre la qual cita Josep Pla, Juan Goytisolo i Jaume Cabré. Schulz 
ha reconegut públicament en diverses ocasions que ha llegit la darrera novel·la de Cabré, Jo confesso. 
En una recent entrevista va explicar: "El meu pare va ser un violinista apassionat. Durant el seu 
empresonament a la guerra es va construir ell mateix un violí perquè volia tocar amb una orquestra. 
Encara avui el conservo". És per això que, diu, en llegir la darrera obra de Cabré s'identifica amb el 
petit Adrià per a qui el tresor més preuat és un violí que conserva el seu pare. 
 
Un dels ídols polítics de Martin Schulz a Alemanya va ser Johannes Rau, qui va ser president de la 
República i, durant 20 anys, primer ministre de Renania del Nord-Westfalia, la regió d'on prové l'actual 
president del Parlament Europeu. D'ell en destaca la màxima: "Dir allò que fem, fer allò que diem". 
 

A
rt

ic
le

 



Article 
 

Schulz ha reconegut que "si Europa fos un llibre, seria un tractat de filosofia de difícil lectura", i 
considera que cal simplificar aquest llibre. Segons el president del Parlament Europeu, com l'estructura 
de la UE és difícil d'explicar, sovint tenim la temptació d'intentar fer comprendre l'arquitectura 
institucional de la UE, en lloc de transmetre missatges polítics. Si la UE hagués de transmetre un 
missatge simple, Schulz diria "la unió fa la força".   
 
 
Currículum vitae  

• Formació professional de llibreter (1975-1977). Activitat professional en diferents llibreries i 
editorials (1977-1982); propietari d'una llibreria (1982-1994). 

• Membre del Consell del Partit Socialdemòcrata d'Alemanya (SPD) (1991-1999); membre de la 
Mesa del SPD del districte de Renània Central (des de 1995); President del SPD al 
subdistricte de la circumscripció d'Aquisgrà (des de 1996); membre de la Mesa federal de 
l'SPD (des de 1999); membre de la Presidència de l'SPD (des de 2005). Vicepresident de la 
Internacional Socialista (des de 2004). 

• Regidor de l'ajuntament de Würselen (1984-1987); Alcalde de Würselen (1987-1998). 
• Diputat al Parlament Europeu (des de 1994): coordinador del grup S&D a la subcomissió de 

Drets Humans (1994-1996); coordinador del grup S&D a la comissió de Llibertats Públiques i 
Afers d'Interior (1996-2000); President de la delegació del SPD al Parlament Europeu (2000-
2004); President del grup S&D al Parlaament Europeu (2004-2012). 

• Doctor honoris causa per la Universitat Tècnica Pública de Kaliningrad (2009). 
 
 
El president del Parlament Europeu 
El president del Parlament Europeu és elegit per un període renovable de dos anys i mig renovables; 
és a dir, mitja legislatura. El president representa el Parlament a l'exterior i en les relacions amb les 
altres institucions de la Unió Europea. 
   
El president, assistit per catorze vicepresidents, dirigeix el conjunt dels treballs del Parlament Europeu i 
dels seus òrgans (Mesa i Conferència de Presidents) i els debats desenvolupats en sessions plenàries. 
El Parlament celebra cada any dotze períodes parcials de sessions plenàries a Estrasburg i sis 
addicionals a Brussel·les. 
 
El president vetlla perquè es respecti el Reglament i garanteix amb el seu arbitratge el bon 
funcionament d'aquesta institució i dels seus òrgans. 
 
El president és el representant del Parlament en els assumptes jurídics i en totes les relacions 
exteriors. Expressa el seu parer sobre tots els assumptes internacionals d'importància i proposa 
recomanacions per tal d'enfortir la Unió Europea. 
 
A l'inici de cada reunió del Consell Europeu, el president del Parlament exposa el punt de vista i les 
inquietuds i interessos de la institució en relació amb temes concrets i amb els punts inscrits en l'ordre 
del dia. 
 
Amb la seva signatura, després del vot del Parlament, el president dóna caràcter executiu al 
pressupost de la Unió Europea. 
 
El president del Parlament signa amb el president del Consell tots els actes legislatius adoptats d'acord 
amb el procediment legislatiu ordinari. 


