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La Unió Europea és cada vegada més important en la nostra vida 

quotidiana. Polèmiques recents com ara el refús a la jornada laboral de 

65 hores, l'aprovació de la directiva de productes pirotècnics, que 

erròniament es va dir que prohibia els correfocs i la Patum de Berga, i el 

vot contrari a l'extensió a tota la UE de la baixa per maternitat a 22 

setmanes s'han dirimit a les institucions comunitàries. De fet, el 70% de 

les noves lleis que aproven les Corts Generals o el Parlament de 

Catalunya són una transposició a l'ordenament jurídic estatal de 

decisions prèviament preses pel Consell de la Unió Europea i, cada 

vegada més, pel Parlament Europeu. 

 

Amb l'aprovació del Tractat de Lisboa, que esperem que es produeixi en 

els propers mesos, el Parlament Europeu veurà augmentats els seus 

poders fins al punt que el seu vot favorable serà necessari en el 90% de 

les decisions comunitàries. Aquest pas ajudarà a simplificar l'estructura 

institucional de la Unió Europea, tot apropant-la a un sistema bicameral 

cada vegada més perfecte, amb un Consell de la UE que representa els 

interessos dels Estats membres i un Parlament Europeu que representa 

els dels seus ciutadans. 

 

A diferència del Consell de la UE, els membres del qual són ministres dels 

governs estatals, el Parlament Europeu gaudeix de legitimitat 

democràtica directa, gràcies al fet que els seus membres són elegits per 

sufragi universal cada cinc anys. De fet, aquesta és la principal i més 



directa via de participació dels ciutadans europeus en la governança de 

la Unió. 

 

Ens trobem amb la paradoxa, però, que, a mesura que el Parlament 

Europeu guanya més poders, la participació en les seves eleccions va 

decreixent fins a arribar a límits francament preocupants. En la darrera 

convocatòria electoral, l'abstenció a Catalunya, un país amb una gran 

tradició de participació política i declaradament europeista, va assolir el 

60%. Si aquesta tendència abstencionista es confirma i esdevé general a 

tota la Unió, correm el risc de lliurar el control del Parlament Europeu 

més poderós de la història a opcions polítiques radicalitzades i contràries 

a la unificació política del continent. 

 


