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Col·lectius Els ciutadans poden recórrer a la UE

Elscatalansdemanen
emparaaEuropa
SOL·LICITUDS · La comissió de peticions del Parlament Europeu va atendre entre 2004 i 2006 una
trentena de requeriments de ciutadans catalans TEMÀTICA · Agressions al medi ambient, a la llengua
catalana i excessos de les administracions són les principals motivacions per demanar ajut als eurodiputats

Gemma Aguilera
BARCELONA

Ales institucions europees
s’hi debaten polítiques
d’alta volada, es legisla i
es prenen decisions que
afecten 461 milions de

ciutadans. Però a Brussel·les hi ha
tot un altre món en paral·lel, força
més desconegut, en què un grup
d’eurodiputats analitzen la petició
d’un ciutadà que reclama que el ca-
talà sigui llengua oficial a Europa, la
denúncia de la degradació de la llera
del riu Llobregat provocada per
obres al port i l’aeroport de Barcelo-
na o la queixa d’un pagès d’Amposta
pel pagament incorrecte d’una sub-
venció agrària. Són queixes reals
que han presentat ciutadans amb re-
sidència a Catalunya entre el 2004 i
el 2006 a la comissió de peticions del
Parlament Europeu, l’enllaç més di-
recte entre el ciutadà i la maquinà-
ria política europea.

El tractat europeu estableix a l’ar-
ticle 194 que qualsevol ciutadà d’un
Estat membre, a títol individual o
en representació d’un col·lectiu, així
com empreses i associacions, pot
exercir el dret de petició al Parla-
ment Europeu. N’hi ha prou d’envi-
ar a l’Eurocambra per Internet o per
correu postal un escrit exposant
una queixa sobre un assumpte pú-
blic o privat que estigui sota legisla-
ció europea. Medi ambient, consum,
treball, llengües, polítiques socials,
infraestructures, urbanisme i mol-
tes altres àrees estan sotmeses a di-
rectives europees que els Estats han
transposat a la seva legislació. Tot
plegat permet que una planta inci-
neradora mal gestionada per un
ajuntament, un transformador elèc-
tric d’alt voltatge ubicat en una es-
cola catalana, el servei deficient
prestat per la companyia aèria Rya-
nair a l’aeroport de Girona o el mal-
estar d’uns veïns perquè ningú no
els va demanar el seu parer sobre les
zones que calia incloure a la Xarxa
Natura 2000 arribin a orelles dels
eurodiputats que integren la comis-
sió de peticions i se sotmetin a una
investigació.

Nacionalisme extrem i COPE 
En els darrers tres anys, aquesta ins-
titució ha rebut poc més de 3.000 pe-
ticions, de les quals gairebé un 1%,
28 queixes, han estat presentades
per catalans o fan referència a pro-

blemes relacionats amb el país. Les
qüestions que tenen a veure amb
agressions al medi ambient, el no re-
coneixement del català com a llen-
gua oficial de la Unió Europea i al
traçat del TGV Madrid-Barcelona
són els àmbits que han motivat més
queixes. Aquest organisme també va
rebre dues peticions d’empara que
se surten de la temàtica a què estan

acostumats els eurodiputats. Una
sobre “la negativa de les autoritats
regionals catalanes de renovar les lli-
cències radiofòniques de la cadena
COPE a Catalunya” i l’altra denunci-
ant “la conculcació del dret a la lli-
bertat d’expressió” que implicava
aquesta decisió. Entre les queixes
presentades des de Catalunya, un
15% van ser formulades per ciuta-
dans alemanys, francesos i britànics
residents al país, en referència a la
convalidació de permisos de conduc-

ció del seu país d’origen, les disposi-
cions electorals per als ciutadans de
la UE que resideixen en un altre país
o “el creixent nacionalisme extrem a
Catalunya”.

Marta Gumà desconeixia el dret
que tenia de demanar empara al Par-
lament europeu. El març de 2006,
indignada amb les destrosses que al
seu parer s’estaven cometent a l’an-
tiga llera del riu Llobregat per les
obres del port i l’aeroport, va nave-
gar per Internet buscant instituci-
ons on pogués queixar-se. Així va
trobar la web de l’Eurocambra
(http://www.europarl.europa.eu) i
va enviar un correu electrònic a la
comissió de peticions. “Vaig exposar
els aspectes que considerava il·legals
de les obres que van destrossar la
zona humida més important de Bar-
celona i la segona de Catalunya,
sense que s’arribés a fer un estudi
d’impacte ambiental. S’havien re-
près les obres aturades al port, reti-
rant tones de peixos per portar-los a
una altra part del riu per començar a
enterrar completament l’antiga
llera. Davant el silenci de la Generali-
tat i el ministeri de Medi Ambient jo
no podia callar”, explica.

El cert és que la Marta no confiava
gaire que la seva petició arribés ni
tan sols a ser llegida. Per això li va
sorprendre tant rebre poques set-
manes després un correu amb el nú-
mero de registre de la seva petició. A
l’agost li va arribar una comunicació
d’acceptació de la queixa, i en la pro-
pera sessió de la comissió de petici-
ons d’aquest mes de maig els euro-
parlamentaris, que ja han recollit in-
formació sobre el cas, acordaran una
conclusió i el procés s’haurà tancat
en poc més d’un any.

Sorpresa per la rapidesa
“Com a ciutadana m’ha sorprès que
tot plegat vagi tan ràpid, i sobretot
que m’hagin contestat, perquè les
administracions més properes so-
vint ni et contesten, i si ho fan, no et
resolen res. La meva primera expe-
riència amb la UE ha estat molt po-
sitiva”, assegura la Marta, que mal-
grat tot lamenta que, per a un riu,
“un any és massa temps, perquè ja li
han fet el mal, però em donaré per
satisfeta si aconsegueixo que com a
mínim l’Estat espanyol carregui
amb un expedient sancionador per
haver vulnerat la normativa ambi-

1985
és l’any en què va
entrar en funciona-
ment la comissió
de peticions de
l’eurocambra.

50
queixes agrupades
per temàtica es
poden arribar a de-
batre en una sessió
de matí i tarda de
la comissió, que es
reuneix amb caràc-
ter ordinari un cop
al mes.

Qualsevol ciutadà europeu
pot presentar una queixa
a Brussel·les, per correu
electrònic o postal
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