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El Parlament Europeu és la cambra que representa els ciutadans de la UE, 

exemple viu de com la paraula pot substituir la força per dirimir 

diferències entre nacions i contribuir a fer que avancin millor de manera 

conjunta. Històricament el Parlament ha estat, amb la Comissió i el 

Tribunal de Justícia, una de les institucions motor de la Unió. Un cop 

s'adopti el Tractat de Lisboa, el Parlament tindrà més poder que mai i 

amb les seves noves capacitats podrà exercir el control democràtic de 

les institucions amb funcions executives -la Comissió i el Consell de la 

UE-, i exercir el poder legislatiu amb el Consell. El Parlament que surti de 

les eleccions començarà les converses amb els Estats membres per 

formar la nova Comissió, que hauria de respectar les majories i minories 

de la cambra, garantint el consens que requereix tota entitat en procés 

de construcció i de composició complexa, com la Unió. Un consens entre 

europeistes que també hauria de regir al Parlament per tal que pugui 

defensar les seves prerrogatives com a cambra de representació dels 

ciutadans, davant les altres institucions, especialment el Consell, que ens 

representa a través dels Estats. El nou Parlament ha d'afrontar la sortida 

de la crisi, actuant amb la Comissió per evitar passes enrere cap al 

nacionalisme econòmic, i impulsar el desenvolupament del vessant 

econòmic de la unió econòmica i monetària. També hauria d'ajudar a 

revisar les polítiques de l'Agenda de Lisboa, així com les polítiques de 

recerca i innovació, energia i medi ambient, i desenvolupament rural. 

Igualment, el Parlament hauria de continuar apostant per una política 

exterior comuna que faciliti una major governança de la globalització i 



que permeti avançar en la pacificació del Pròxim Orient, objectiu 

essencial en un espai de cooperació euromediterrani, del qual Barcelona 

ha esdevingut la capital. Aquestes qüestions ens importen molt, ja que 

les decisions que es prenguin configuraran els eixos dins els quals 

haurem de desenvolupar, a Catalunya, les nostres polítiques. La 

campanya ha de permetre discutir aquesta agenda per als propers 5 

anys. Al Parlament hi haurien de ser els millors, els que millor ens 

representin. I ho haurien de fer amb la força del vot del major nombre 

possible de ciutadans europeus. Entre ells, tots nosaltres. 

 


