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Editorial

El Parlament Europeu
El  Parlament Europeu és  l’únic  òrgan de la  Unió 
Europea triat per sufragi directe. Els 736 diputats 
del Parlament Europeu ens representen a nosaltres, 
els  ciutadans.  Els  escullen  cada  cinc  anys  els 
votants dels 27 Estats membres de la Unió Europea, 
en nom dels seus 500 milions de ciutadans. 

L’activitat  del  Parlament  Europeu  és  important 
perquè en molts àmbits polítics les decisions sobre 
noves lleis europees les adopten conjuntament el 
Parlament i el Consell de Ministres, que representa 
els Estats membres. 

El  Parlament  exerceix  un  paper  actiu  en  la 
preparació  d’una  legislació  que  afecta  la  vida 
diària dels ciutadans: per exemple, en matèria de 
protecció  del  medi  ambient,  de  drets  dels 
consumidors,  d’igualtat  d’oportunitats,  de 
transports  i  de  lliure  circulació  de  treballadors, 
capitals,  béns  i  serveis.  L’Eurocambra  també  té 
competències,  compartides  amb  el  Consell,  en 
matèria del pressupost anual de la Unió Europea. 

Des  de  1979  s'han  anat  celebrant  eleccions  al 
Parlament Europeu cada cinc anys, la participació 
dels ciutadans en aquests comicis ha anat minvant 
elecció  rere  elecció,  a  mida  que  la  institució 
s'anava consolidant, fins  a arribar per sota del 50% 
des de 1999.

El 25 de maig tots els ciutadans que formen part de 
la  UE -entre ells,  nosaltres,  si  tenim  18  anys  o 
més- vam poder escollir  escollir  els  diputats que 
volíem que ens representessin en aquesta institució 
europea,  a  Catalunya  s'hi  van  presentar  els 
següents partits:

- CiU: Convergència i Unió 

- ERC: Esquerra Republicana 

- PSC-PSOE: Partit dels Socialistes de Catalunya

-  ICV:  Iniciativa  per  Catalunya.  Verds-Esquerra 
Unida i Alternativa 

- PP: Partit Popular

- C's: Ciutadans

Resultats de 2014:

EPP (Grup del Partit Popular Europeu) 214

S&D (Grup de l'Aliança Progressita dels Socialistes i 
Demòcrates     191

ALDE (Grup de l'Aliança dels Demòcrates i Liberals 
per Europa) 63

Greens/EFA  (Grup  dels  Verds/Aliança  Lliure 
Europea) 52

ECR (Conservadors i Reformistes Europeus) 46

GUE/NGL (Grup Confederal  de l'Esquerra Unitària 
Europea/Esquerra Verda Nòrdica) 45

NI (No inscrits) 41

EFD (Europa de la Llibetat i la Dewmocràcia) 38

Altres 60

Els resultats  a Lliçà d'Amunt

  Es pot veure al primer cop d'ull que la participació 
va  augmentar  un  8  %,  com  ha  estat  a  tota 
Catalunya.

Any 2014 Any 2009

Electors 11263 10593

Vots emesos 4617 3450

Participació 41,00% 33,00%

Blancs 191 (2%) 86 (2%)

Nuls: 51 (1 %) 36 (1%)

Per partits els resultats van ser:

Un augment de quasi un 250 % a ERC, potser per la 
seva defensa a la soberania catalana.

Una pèrdua de quasi la meitat d'electors del PSC, 
potser per la seva indefinició política.

Any 2014 Any 2009

Partit Total vots Total vots

ERC 968 (21%) 272 (8%)

PSC 748 (16%) 1.371 (40%)

CiU 698 (15 %) 586 (17%)

PP 529 (11%) 761 (22%)

ICV-EUiA 467 (10%) 203 (6%)

C's 378 (8%) 0 (0%)

Altres 677 (15%) 135 (4%)

  


	33,00%

