
 
 
QUÈ LI VOLS DIR A LA UE? 
 
El proper dijous 3 d’abril i en el marc de les accions de comunicació de les 
eleccions al Parlament Europeu de 25 de maig d’enguany, el Centre Europe 
Direct Girona promou la simulació en el territori d’un ple del Parlament 
Europeu. L’objectiu és donar a conèixer als ciutadans de la demarcació de Girona 
el funcionament d’una institució que s’ha convertit en el vertader colegislador de la 
pràctica totalitat de normativa que afecta el nostre dia a dia. 
Amb el lema Què li vols dir a la Unió Europea?, 150 ciutadans tindran 
l’oportunitat de ser escoltats i fer que les seves propostes siguin conegudes pels 
futurs membres del Parlament Europeu. 
 
DESTINATARIS 
La participació a aquesta simulació està oberta a tots els ciutadans de la 
demarcació de Girona de forma individual o en equip. Caldrà inscriure’s 
prèviament omplint el formulari online que trobareu al web del Centre Europe 
Direct europedirect.udg.edu fins el dilluns 3 de març de 2014. En el cas de 
menors d’edat, aquests podran participar únicament i exclusiva acompanyats del 
tutor del seu centre escolar. 
 
DIA, HORA I LLOC DE CELEBRACIÓ 
Dijous dia 3 d’abril de 2014 de 9.45 del matí a 13h. del migdia en el Parc Científic i 
Tecnològic de la UdG.  
Obertura de la sessió: Auditori Jaume Casademont a les 10 del matí. 
Debats en comissions permanents: Diferents sales habilitades a porta tancada en el 
Parc Científic i Tecnològic de 10.15 del matí a 11.15 hores. 
Sessió plenària: Auditori Jaume Casademont d’11.30 a 13 hores. 
 
FUNCIONAMENT 
  
A. COMPOSICIÓ 
El Parlament Europeu és la única institució de la Unió Europea elegida 
democràticament pels ciutadans europeus. Aquesta assemblea, avui, està formada 
per 766 eurodiputats de 28 estats membres agrupats per afinitats polítiques. 
Actualment, hi ha 7 grups polítics i el grup de diputats “no adscrits”. Els escons es 
troben repartits en proporció a les xifres de població de cada país. Cada Estat 
Membre té assignat un nombre fix d’escons, 99 com a màxim i 6 com a mínim.  
 
En la nostra simulació, el Parlament Europeu gironí estarà format per 150 
eurodiputats de les 7 comarques gironines agrupats en funció dels 8 col·lectius 
següents:  
DONES 
GENT GRAN 
EMPRESARIS/EMPRENEDORS 
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JOVES 
POLÍTICS 
PROFESSIONALS 
PROFESSORAT 
ADMINISTRACIÓ 
 
Com al Parlament Europeu, cada col·lectiu comptarà amb el seu president. El 
Centre Europe Direct Girona es reserva el dret de nomenar-lo. 
 
B. FUNCIONAMENT I PREPARACIÓ DE LA SESSIÓ PLENÀRIA  
EL Parlament Europeu estableix l’ordre del dia de les sessions plenàries que es 
celebren mensualment a Estrasburg.  
Les comissions parlamentàries permanents o temporals, especialitzades en un 
àmbit determinat i formades per eurodiputats de cada afiliació política, són les que 
elaboren esmenes, presenten propostes legislatives o informes de pròpia iniciativa. 
Els grups polítics prèviament acorden la seva postura basant-se en l’ordre del dia 
del plenari que se’ls lliura amb anticipació, juntament amb tota documentació 
complementària. 
 
En la nostra simulació i per qüestions logístiques, es celebraran reunions, dels 8 
col·lectius enumerats, i el ple el mateix dia. Els participants hauran de debatre i 
posicionar-se sobre els següents assumptes:  

• Model europeu de retallades o de creixement (Comissió Permanent ECON 
Assumptes Econòmics i Monetaris) 

• Energies renovables o energia nuclear (Comissió Permanent ENVI 
Assumptes de Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària)  

• Immigració: una solució després dels fets de Lampedusa (Comissió 
Permanent LIBE Llibertats civils, justícia i assumptes d’interior) 

• L’Europa dels Estats o l’Europa dels pobles  (Comissió Permanent AFCO 
Assumptes Constitucionals) 

• Dret a l’habitatge i desnonaments (Comissió Permanent IMCO Mercat 
interior i protecció del consumidor) 

 
L’ordre del dia definitiu es lliurarà als participants 15 dies abans de la simulació. 
Tota la informació en relació als assumptes a tractar es pot trobar al Portal de la 
Unió Europea (www.europa.eu). En cas d’informació complementaria podeu 
adreçar-vos al web del Centre Europe Direct Girona (europedirect.udg.edu) 
 
Les propostes i iniciatives sorgides i consensuades en cada col·lectiu seran 
presentades en sessió plenària pel portaveu de cadascun d’ells en una de les 24 
llengües oficials del Parlament Europeu. Excepcionalment, es podrà admetre el 
català.  
 
C. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
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El president del Parlament Europeu dirigeix totes les activitats d’aquest i presideix 
totes les sessions plenàries. És elegit per majoria absoluta dels vots en votació 
secreta per un període de 2 anys i mig. El president decideix en relació a la 
distribució del temps d’ús de la paraula i el llistat de ponents. S’acorda una 
distribució global del temps d’ús de la paraula per varis assumptes de l’ordre del 
dia, els grups polítics comunicaran al President la fracció de temps d’ús de la 
paraula que es proposen dedicar a cada un dels assumptes. El president vetlla pel 
respecte dels temps en l’ús de la paraula. Es podrà concedir prioritat de torn al 
president o al ponent de la comissió competent i als presidents dels grups polítics 
que intervinguin en nom del seu grup. El president podrà concedir l’ús de la 
paraula als diputats que indiquin, mostrant una tarja blava, la voluntat de formular 
una pregunta que no superi el mig minut de durada a un altre diputat, durant la 
intervenció d’aquest.  
 
En la nostra simulació, prèviament a l’inici de la sessió, es determinaran les franges 
de temps que disposa cadascú.  
 
D. VOTACIONS 
En el si del Parlament Europeu, el dret de vot és un dret personal de l’eurodiputat. 
Aquests voten individualment i personal. El Parlament Europeu vota per regla 
general a mà alçada.  
 
En la simulació de Parlament Europeu, les votacions es faran a mà alçada, una 
vegada finalitzat el debat, i s’aprovaran les propostes per majoria simple.    
 
 
E. DESPRÉS DEL PLE 
Els acords adoptats en el sí de la simulació de Parlament Europeu es faran arribar 
al nou Parlament Europeu una vegada s’hagi constituït després de les eleccions del 
25 de maig. 
 
F. OBSEQUIS I PREMIS 
D’entre els participants en la simulació al Parlament Europeu es sortejaran 
tauletes(tabletes). Tots els participants rebran un obsequi de l’Oficina de 
Representació del Parlament Europeu a Barcelona.  
 
G. ACLARIMENTS 
Per a qualsevol dubte o aclariment en relació a l’acció Què li vols dir a la UE? 
Podeu adreçar-vos per correu electrònic a europedirectgirona@udg.edu o bé 
trucar per telèfon a 972418218. 
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Col.laboren: 
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