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Valentín Bou Franch* 

 

Accés a les institucions europees 

 

DIAPOSITIVA1 

Hola, benvinguts. Soc Valentín Bou i en 
aquesta publicació us parlaré de l'accés a les 
institucions europees. 

 

DIAPOSITIVA2 

L'accés a les institucions europees abasta 
diverses modalitats. La primera és el dret de petició 
davant el Parlament Europeu. 

Aquest dret consisteix en el dret de presentar 
davant el Parlament Europeu una petició sobre un 
assumpte de la Unió Europea que afecte 
directament ja siga als ciutadans de la Unió 
Europea; ja siga als residents en els seus Estats 
membres; o a tots dos alhora. 

Els requisits formals que s'exigeixen per a 
l'exercici d'aquest dret són tres: han de constar en 
un escrit dirigit al Parlament europeu en un dels 
idiomes oficials de la Unió (per exemple, 
l'espanyol); no s'admeten les peticions anònimes; i  
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se remeten per correu al Parlament Europeu o a 
través del “Portal de Peticions del Parlament 
Europeu”. 

La Comissió de Peticions del Parlament 
Europeu podrà declarar una petició inadmissible o 
admissible. 

Si la declara inadmissible, ho haurà de fer 
mitjançant decisió motivada que es comunica als 
peticionaris. Significa l'arxiu definitiu d'aqueixa  
petició. 

Si la declara admissible, llavors els peticionaris 
podran participar en els debats de la Comissió de 
Peticions; i aquesta Comissió podrà sol·licitar al 
President del Parlament Europeu que remeta la 
seua recomanació al Consell, a la Comissió 
Europea o a l'Estat membre perquè actuen o 
responguen. 

 

DIAPOSITIVA3 

Una altra modalitat és el dret d'accés al 
Defensor del Poble Europeu. 

La designació del Defensor del Poble Europeu 
es competència del Parlament Europeu, qui el 
designa després de cada elecció al Parlament 
Europeu, per a tota la legislatura. El Defensor del 
Poble només pot ser destituït pel Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea, a petició del Parlament 
Europeu  
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El Defensor del Poble Europeu rebrà 
reclamacions sobre casos de mala administració 
per part de les institucions o òrgans europeus:  

 procedents dels ciutadans de la Unió Europea 
o dels residents en els seus Estats membres 

 no caben reclamacions contra el Tribunal de 
Justícia de la Unió en l'exercici de les seues 
funcions jurisdiccionals 

 tampoc caben reclamacions anònimes; i 

 el seu termini de presentació és dos anys des 
que es van conéixer els fets que la van motivar. 

El Defensor del Poble Europeu podrà declarar 
una reclamació inadmissible o admissible. 

Si la declara inadmissible, haurà de ser per 
decisió motivada que es comunica als reclamants. 

Si la declarara admissible i concloguera, a més, 
que hi ha una mala administració, ho exposarà a la 
institució interessada, perquè l'informe en tres 
mesos. A continuació, el Defensor del Poble 
Europeu remetrà el seu informe al Parlament 
Europeu, a la institució interessada i al reclamant. 

 

DIAPOSITIVA4 

Amb el temps, el dret d'accés a les institucions 
europees s'ha ampliat amb tres noves 
manifestacions. 
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En primer lloc, tot ciutadà de la Unió Europea 
pot dirigir-se per escrit a qualsevol institució 
europea en un dels idiomes oficials de la Unió (p. 
ex. l'espanyol); i rebre una contestació en la 
mateixa llengua. 

En segon lloc, s'ha consagrat el dret a una bona 
administració. Aquest dret consisteix en el fet que 
tot ciutadà de la Unió Europea té dret al fet que 
totes les institucions i òrgans de la Unió tracten els 
seus assumptes imparcial i equitativament. El dret 
a una bona administració abasta: 

 el dret de tota persona a ser sentit abans que 
es prenga en contra seua una mesura individual 
desfavorable; 

 el dret de tota persona a accedir al seu 
expedient, dins del respecte dels interessos 
legítims de la confidencialitat i del secret 
professional i comercial; i 

 l'obligació que incumbeix l'administració de 
motivar les seues decisions. 

En tercer i últim lloc, s'ha establit el dret d'accés 
als documents. Aquest dret consisteix en el fet que 
tot ciutadà de la Unió Europea i tot resident en un 
Estat membre té dret a accedir als documents de 
les institucions i òrgans de la Unió, qualsevol que 
siga el seu suport. 

 

DIAPOSITIVA5 
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Això és tot el que els havia de dir. Moltes 
gràcies per la vostra atenció. 

 


