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El nou Parlament Europeu

 Eleccions: 22 al 25 de maig de 2014
 Juny: Formació dels grups polítics; verificació de credencials
 1 al 3 de juliol: Sessió constitutiva de la VIII legislatura del Parlament Europeu; els eurodiputats

prenen possessió dels seus escons al Parlament; elecció del president/a, 14 vicepresidents i 5
qüestors del Parlament Europeu

 7 al 10 de juliol: Reunions oficials dels grups polítics
 14 al 17 de juliol: Sessió plenària del Parlament – elecció del/la president/a de la Comissió

Europea
 Setembre: Audiències dels comissaris designats
 Octubre (per confirmar): Vot del Col·legi de comissaris

Què passa després de les eleccions?
Un cop publicats els resultats oficials, les autoritats competents de cada Estat membre informaran al
Parlament Europeu dels noms dels diputats escollits. Els nous eurodiputats podran prendre possessió
dels seus escons en la sessió constitutiva de l'1 al 3 de juliol a Estrasburg, un cop superada la verificació
de les seves credencials per part de l'administració de l’Eurocambra.

Abans de la sessió constitutiva de juliol, els eurodiputats es reuniran per formar els nous grups polítics,
que haurien de crear-se abans de finals de juny.

1. Formació dels grups polítics - juny
Al juny, els nous membres del Parlament Europeu procedents dels 28 països de la UE formaran els
grups en funció de les seves afinitats polítiques. Per crear un grup polític calen un mínim de 25
eurodiputats d'almenys una quarta part dels Estats membres (és a dir, en l'actualitat, 7).

2. La sessió constitutiva de l'1 al 3 de juliol a Estrasburg
La primera sessió del nou Parlament estarà dedicada a la constitució de la cambra. Els nous
eurodiputats escolliran el/la president/a, 14 vicepresidents i 6 qüestors. L'obertura de la sessió serà
presidida pel president sortint si és reelegit. En cas contrari, serà un dels vicepresidents sortints (per
ordre de precedència) qui presideixi l'obertura o, en absència de tots ells, l'eurodiputat/da que hagi
exercit aquest càrrec durant més temps (article 12 del Reglament).

 Elecció del president del Parlament Europeu
Els candidats a la Presidència poden ser proposats per un grup polític o per un mínim de 40
eurodiputats (article 13 del Reglament).

L'elecció se celebrarà mitjançant votació secreta. Els eurodiputats hauran de marcar el seu candidat/a
favorit en una papereta i introduir-la a l'urna. Per ser escollit/da, el candidat/a ha de guanyar per majoria
absoluta dels vots emesos, és a dir, el 50% més un (article 14 del Reglament). Els vots blancs o nuls no
computen en el càlcul de la majoria.
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Si cap dels candidats és escollit en primera ronda, els mateixos candidats o altres seran nominats per un
segon torn de votacions en les mateixes condicions. Aquest procés pot repetir-se fins a la tercera ronda
si fos necessari, seguint sempre les mateixes normes.

Si cap dels candidats és escollit en la tercera ronda, es procedirà a un quart torn de votacions on
competiran només els dos candidats que hagin rebut més vots en la tercera ronda. Qui aconsegueixi el
major nombre de sufragis serà proclamat president/a (en cas d'empat, serà proclamat electe el candidat
de més edat).

El nou president/a del Parlament Europeu assumirà el seu càrrec de forma immediata i pronunciarà un
discurs d'obertura (encara que també pot triar dirigir unes paraules al ple i fer un discurs formal més
tard), abans de presidir l'elecció dels vicepresidents i els qüestors.

 Elecció dels 14 vicepresidents i els 5 qüestors
Els candidats als llocs de vicepresidents i qüestors també poden ser nominats per un grup polític o
almenys 40 membres. L'elecció dels vicepresidents se celebra el segon dia del ple mitjançant votació
secreta amb papereta única. Els candidats han d'obtenir la majoria absoluta dels vots emesos, amb una
segona ronda en les mateixes condicions si no s'arriba a cobrir els 14 llocs en la primera ronda. En cas
que fos necessària una tercera votació, els càrrecs restants es triaran per majoria relativa.

 Paper dels vicepresidents i els qüestors
Els vicepresidents poden substituir al president/a en l'exercici de les seves funcions quan sigui
necessari, inclosa la Presidència de les sessions plenàries (article 21). També són membres de la Mesa,
l'organisme responsable de totes les qüestions administratives, organitzacionals i de personal del
Parlament. Els cinc qüestors s'ocupen de les qüestions administratives que afecten als eurodiputats
(article 26).

3. Constitució de les comissions (del 7 al 10 de juliol a Brussel·les)
La setmana següent a la sessió constitutiva del Parlament, les comissions parlamentàries escolliran les
seves respectives Meses (presidents i vicepresidents de comissió). Les delegacions interparlamentàries
faran el mateix.

El ple decidirà el nombre de vicepresidents escollits sobre la base d'una proposta de la Conferència de
Presidents (president del Parlament Europeu i líders dels grups polítics).

Més informació sobre el Parlament Europeu: http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/FAQ

4. Sessió plenària del 14 al 17 de juliol, Estrasburg

 Elecció del futur president/a de la Comissió
El Tractat de Lisboa estableix que el Parlament escollirà al President de la Comissió. El Consell
Europeu, format pels caps d'Estat i de Govern de la UE, ha de basar la seva proposta de candidat/a a la
Presidència de la Comissió en els resultats de les eleccions al Parlament Europeu. Això serà més fàcil,
ja que la distribució dels nous grups polítics al Parlament es coneixerà a mitjans de juny.

Un cop el Consell Europeu hagi presentat la seva proposta, s'obrirà un període de negociacions amb el
Parlament sobre el seu programa i prioritats polítiques.
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El Parlament Europeu votarà el/la candidat/a proposat durant la segona sessió plenària de juliol. El/la
candidat/a necessitarà l'aprovació de la majoria dels eurodiputats, és a dir, els vots a favor d’almenys la
meitat dels 751 eurodiputats escollits al maig més un (376).

El vot serà secret. En el cas que el/la candidat/a no obtingués la majoria necessària, el Consell Europeu,
pronunciant-se per majoria qualificada, tindria un mes de termini per proposar un nou candidat/a (Tractat
de Lisboa, Article 17, 7. Reglament del Parlament Europeu, article 105).

Posteriorment, el Consell, en acord amb el/la President/a electe de la Comissió, aprovarà la llista de
comissaris designats.

5. Setembre / octubre 2014 (per confirmar) – Brussel·les / Estrasburg

 Audiències dels comissaris designats i vot del Col·legi de comissaris
Els comissaris designats compareixeran davant les comissions parlamentàries del seu ram. Les
audiències seran públiques. Posteriorment, cada comissió parlamentària es reunirà a porta tancada per
avaluar les competències i coneixements del candidat/a. Aquesta avaluació escrita s'enviarà al president
del Parlament. En el passat, aquestes audiències han portat a alguns dels comissaris designats a retirar
les seves candidatures o canviar de cartera.

Un cop finalitzat el procés, el/la president/a de la Comissió presentarà al Col·legi de comissaris i el seu
programa en una sessió del Parlament. Tots els membres del Col·legi, inclosos el/la president/a de la
Comissió i l'Alt/a Representant de la UE per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, han de ser
aprovats pel ple en una votació única. Si l'Eurocambra aprova al president/a i als comissaris, podran ser
nomenats pel Consell per majoria qualificada.

En cas que hi hagi canvis de carteres o algun dels llocs de comissari quedi vacant, els comissaris
afectats o els candidats hauran de comparèixer (novament) davant la comissió parlamentària de l'àrea
política corresponent.


