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ContingutsContinguts 

• 1 Parlament Europeu• 1. Parlament Europeu
• 2. Consell Europeu
• 3 Consell• 3. Consell 
• 4. Comissió Europea 

5 T ib l d J tí i d l UE• 5. Tribunal de Justícia de la UE 



Institucions de la UE

Consejo Europeo 
(cumbre)

Consejo de Ministros
(C j  d  l  UE) Comisión Europea

(cumbre)

Parlamento Europeo

Tribunal Tribunal 
de Comité Económico y Comité de las Regiones

(Consejo de la UE) Comisión Europea

de Justicia de 
Cuentas

y
Social Comité de las Regiones

Banco Europeo de iBanco Europeo de 
Inversiones Banco Central EuropeoAgencias



Tres institucions fonamentals

Parlament Europeu:Parlament Europeu:
la veu del poble
Jerzy Buzek, President 
del Parlament Europeu 

Consell de Ministres:
la veu dels Estats membresla veu dels Estats membres
Herman Van Rompuy, President del Consell Europeu

Comissió Europea:
l’interés comúl’interés comú
José Manuel Barroso, President
de la Comissió Europea



1 Parlament Europeu (art 14 TUE)1. Parlament Europeu (art. 14 TUE)  

• Representa els ciutadans europeusRepresenta els ciutadans europeus 
• Diputats elegits per sufragi universal, directe, 

lliure i secret dels ciutadans europeus p
• Nombre màxim: 750 més el President
▫ Mínim de 6 diputats i màxim de 96 per cada Estatp p
• El Parlament elegirà al seu President i a la 

Mesa entre els seus diputats 
• Mandat: 5 anys 



• Funcions:• Funcions: 
▫ Legislativa i pressupostària (conjuntament amb el 

Consell)Consell)
▫ Control polític
▫ ConsultivaConsultiva
▫ Elecció del President de la Comissió 



2 Consell Europeu (art 15 TUE)2. Consell Europeu (art. 15 TUE) 

• Òrgan d’impuls del desenvolupament de la UE iÒrgan d impuls del desenvolupament de la UE i 
definició de les seves orientacions i prioritats 
polítiques generalsp q g
• Composició: 
▫ Caps d’Estat o de Govern 

P id t▫ President
▫ President de la Comissió
▫ Participació en els seus treballs de l’AltParticipació en els seus treballs de l Alt 

Representant de la Unió per a Assumptes 
Exteriors i Política de Seguretat



• President del Consell Europeu• President del Consell Europeu
▫ Escollit per majoria qualificada dels seus 

membresmembres 
▫ Mandat de dos anys i mig, que podrà renovar-se 

una sola vegadag
• Presa de decisions: per consens, excepte quan 

els Tractats estableixin una altra cosa
• Es reuneix dues vegades per semestre



3 Consell (art 16 TUE)3. Consell (art. 16 TUE) 

• Composició:Composició: 
▫ Un representant de cada Estat membre, de rang ministerial 
• President del Consell: 
▫ La presidència de les diverses formacions del Consell, amb 

excepció del Consell d’Assumptes Exteriors, correspondrà 
als representants dels Estats membres en el Consell,als representants dels Estats membres en el Consell, 
mitjançant un sistema de rotació igual

• Funcions: 
▫ Legislativa i pressupostària (juntament amb el Paralment 

europeu)
Definició de polítiques i coordinació▫ Definició de polítiques i coordinació



• Presa de decisions: majoria qualificada, excepte quan j q , p q
els Tractats disposin una altra cosa
▫ Definició de la majoria qualificada 

A partir de l’1 de novembre de 2014 A partir de l 1 de novembre de 2014
 Mínim del 55% dels membres del Consell, que inclogui com 

a mínim 15 d’ells
i ti E t t b i i í i l i representi a Estats membres que reuneixin com a mínim el 
65% de la població de la Unió 

 Fins al 31 d’octubre de 2014: Protocol nº36 sobre les 
di i i t itò idisposicions transitòries 
 Assignació d’un nombre específic de vots a cada Estat 
 255 vots que representin la votació favorable de la majoria 

dels Estats membres



• El Consell es reunirà en diferents formacions:• El Consell es reunirà en diferents formacions: 
▫ Consell d’Assumptes Generals 
▫ Consell d’Assumptes Exteriors▫ Consell d Assumptes Exteriors 
▫ Altres (per decisió del Consell Europeu)
• Comitè de Representatns Permanents dels• Comitè de Representatns Permanents dels 

Governs dels Estats membres (COREPER)
▫ Preparació dels treballs del Consell▫ Preparació dels treballs del Consell



4. La Comissió Europea4. La Comissió Europea
Enfront del Consell, que representa l'interès dels Estats

b i l P l t E t lmembres, i el Parlament Europeu, que representa als
ciutadans, la Comissió Europeu constitueix la Institució
Europea que representa l'interès genuïnament

it icomunitari.
Té atribuïdes competències per a:
• vetllar per l'aplicació del Dret comunitari, ip p ,
• participar en la formació dels actes del Consell i del

Parlament Europeu a través de l'exercici de la iniciativa
legislativalegislativa

També exerceix les competències que li atribueix el
Consell per a l'execució dels actes normatius
comunitariscomunitaris.



4 1 Composició4.1. Composició
En l'actualitat, la Comissió Europea està composta per 27 comissaris,

d E t t b U d l i i t t lun per cada Estat membre. Un dels comissaris ostenta la
Presidència de la Comissió.

fNo obstant això, el nombre de comissaris serà reduït en un futur. De
conformitat amb les modificacions que introduirà el Tractat de
Lisboa en el TUE, la Comissió nomenada entre la data d'entrada en
i d l T t t d Li b i l 31 d' t b d 2014 t ivigor del Tractat de Lisboa i el 31 d'octubre de 2014 encara estaria

composta per un nacional de cada Estat membre (art. 17.4 TUE
consolidat).

A partir del 1 de novembre de 2014 la seva composició es reduiria a
un nombre corresponent als dos terços del nombre d'Estats

b ( t 17 5 TUE lid t)membres (art. 17.5 TUE consolidat)



4 1 Composició (II)4.1. Composició (II)
Els comissaris han de ser triats en raó de la seva competència general i han

d'oferir garanties plenes d'independència Tenen un mandat de cinc anysd oferir garanties plenes d independència. Tenen un mandat de cinc anys
(art. 17.3 TUE consolidat).

Procediment de nomenament (art. 17.7 TUE consolidat):
• El Consell Europeu (majoria qualificada) designa al candidat per a

President de la Comissió. El Parlament Europeu ha d'aprovar la designació.

• El Consell (majoria qualificada) d'acord amb el President designat elabora• El Consell (majoria qualificada), d acord amb el President designat, elabora
una llista amb les altres personalitats proposades per a integrar la
Comissió.

El P id t d i t i l lt lit t d t t d• El President designat i les altres personalitats proposades se sotmeten de
forma col·legial a l'aprovació del Parlament Europeu.

• El Consell (majoria qualificada) nomena al President i als altres comissarisEl Consell (majoria qualificada) nomena al President i als altres comissaris.



4 2 Funcionament4.2. Funcionament
En el seu funcionament, la Comissió Europea es regeix pels principis d'independència, col·legialitat i responsabilitat

Independència
Els membres de la Comissió han d'exercir les seves funcions amb absoluta independència i en interès general de la

Comunitat:
▫ no poden sol·licitar ni acceptar instruccions de cap govern ni de cap organisme
▫ no poden exercir cap altra activitat professional, retribuïda o no, mentre duri el seu mandat
▫ tenen l'obligació de respectar els deures d'honestedat i discreció en l'acceptació de determinats càrrecs o funcions una

vegada acabat el seu mandat

Col·legialitat
Encara que les decisions són adoptades per la majoria dels membres de la Comissió, són decisions no de la majoria,

i ó d l l l i d i i i ò é d l I tit ió l j tsinó del col·legi de comissaris, això és, de la Institució en el seu conjunt.
La col·legialitat també implica la igualtat formal entre tots els membres de la Comissió. En aquest sentit, el President

de la Comissió ha estat considerat tradicionalment com un primus inter pares.
No obstant això, el President té competència per a dictar l'orientació política de l'acció de la Comissió i decideix sobre

la seva organització interna.

Responsabilitat
La Comissió Europea respon de l'exercici de les seves funcions davant el Parlament Europeu. Aquest exerceix el

control polític sobre la Comissió mitjançant:
▫ la formulació de preguntes (escrites o orals) a la Comissió

últi i tà i t é d l i d l ió d▫ en última instància, a través del mecanisme de la moció de censura



4 2 Funcionament (II)4.2. Funcionament (II)
La Comissió Europea es reuneix setmanalment en sessióp

ordinària. Les deliberacions del col·legi són
confidencials.

La Comissió Europea funciona sobre la base d'un
complex aparell burocràtic, estructurat al voltant dep p ,
Direccions generals temàtiques, la Secretaria General i
diversos 'serveis generals', entre els quals destaca el
Servei Jurídic La Comissió conta amb aproximadamentServei Jurídic. La Comissió conta amb aproximadament
38.000 funcionaris i agents al seu servei.



4 3 Competències4.3. Competències
Segons hem vist, la Comissió Europea té atribuïdes g , p

competències per a (art. 17.1 TUE consolidat):

tll l' li ió d l D t it i i• vetllar per l'aplicació del Dret comunitari, i
• participar en la formació dels actes del Consell i del

Parlament Europeu a través de l'exercici de la iniciativaParlament Europeu a través de l exercici de la iniciativa
legislativa
• També exerceix les competències que li atribueix el

C ll l' ió d l t tiConsell per a l'execució dels actes normatius
comunitaris.



4 3 Competències (II)4.3. Competències (II)

La Comissió vetlla per l'aplicació del Dret comunitari:La Comissió vetlla per l'aplicació del Dret comunitari:

En aquest context, la Comissió pot '... recaptar tot tipus d'informacions
i procedir a totes les comprovacions necessàries ' (art 337 TFUE)i procedir a totes les comprovacions necessàries... (art. 337 TFUE).
Si la Comissió considera que un Estat membre ha incomplert una
obligació que li incumbeix en virtut del Dret comunitari, pot iniciar el
denominat procediment d'incompliment, dins del qual –després
d'haver ofert a l'Estat la possibilitat de pronunciar-se– emet un
dictamen motivat establint amb precisió la conducta que a la seva
entendre constitueix l'incompliment i atorgant a l'Estat un termini per
a resoldre la situació d'incompliment (art 258 TFUE)a resoldre la situació d incompliment (art. 258 TFUE).

Si, vençut el termini, l'Estat encara no ha complert, s'inicia la fase
contenciosa davant el Tribunal de Justícia (recurs d'incompliment).



4 3 Competències (III)4.3. Competències (III)
La Comissió participa en la formació dels actes del Consell i del

P l t E t é d l' i i d l i i i ti l i l tiParlament Europeu a través de l'exercici de la iniciativa legislativa:

• De fet, en l'àmbit del pilar comunitari de la UE, la Comissió té el
monopoli de la iniciativa legislativa El Consell i el Parlamentmonopoli de la iniciativa legislativa. El Consell i el Parlament
Europeu només poden decidir a proposta de la Comissió.

• A més, mentre que el Consell no s'hagi pronunciat, la Comissió
podrà modificar la seva proposta mentre durin els procediments quepodrà modificar la seva proposta mentre durin els procediments que
condueixin a l'adopció de l'acte comunitari (art. 293.2 TFUE).

• En última instància, la Comissió pot retirar una proposta abans que
el Consell es pronunciï definitivament referent a això.



4 3 Competències (i IV)4.3. Competències (i IV)
La Comissió exerceix les competències que li atribueix el Consell per a

l'execució dels actes normatius comunitaris:l'execució dels actes normatius comunitaris:

Encara que la titularitat de la competència d'execució dels actes normatius
comunitaris correspon al Consell, aquest atribueix sistemàticament lesp , q
competències d'execució de les normes de Dret derivat a la Comissió.

Sent la competència d'execució de la seva titularitat, el Consell pot reservar-se el
seu exercici en casos específics (art. 191.2 y 3 TFUE).

Amb la finalitat de mantenir un cert control sobre l'exercici de les
competències executives per la Comissió, el Consell ha regulat la qüestió,
sotmetent les mesures d'execució de la Comissió a l'aprovació dels
denominats Comitès integrats per alts funcionaris de les administracionsdenominats Comitès, integrats per alts funcionaris de les administracions
dels Estats Membres.

Tant el Consell com el Parlament Europeu disposen de mecanismes de
salvaguarda quan les mesures d'execució proposades per la Comissió

i l tè i l i l tienvaeixen les seves competències legislatives
Decisió 1999/468/CE, de 28 de juny (Decisió comitología)



5. El Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, com Institució Europea, es compon del: 

Tribunal de Justícia▫ Tribunal de Justícia
▫ Tribunal General
▫ Els Tribunals especialitzats agregats a aquest últim 

Al novembre de 2004 va ser creat sobre aquesta base el Tribunal de la Funció Pública. 
U d t i l T t t d Li b l d i ió d l dif t òUna vegada entre en vigor el Tractat de Lisboa, la denominació dels diferents òrgans que 

componen el TJUE variarà lleument: el Tribunal de Primera Instància passarà a 
denominar-se Tribunal General i les sales jurisdiccionals passaran a denominar-se 
tribunals especialitzats (art. 19 TUE consolidat). 

La funció del TJUE consisteix a garantir el respecte al Dret en la interpretació i aplicació 
dels Tractats comunitaris. 

En l'àmbit de les seves competències, la seva jurisdicció és obligatòria i exclusiva. Amb 
caràcter general, les seves decisions vinculen a les Institucions Europees, als Estats g , p ,
membres i als particulars. 

El TJUE és la institució que garanteix el compliment de la legislació comunitària a 
través del sistema de recursos contemplats en el TFUE, així com la interpretació 
uniforme del Dret comunitari a través del mecanisme de la qüestió prejudicial. 

El TJUE també dirimeix conflictes competencials entre Estats membres i Institucions 
Europees i garanteix l'equilibri interinstitucional comunitari. En aquest sentit també 
ocupa una funció constitucional. 



5.1.1. El Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea: composició
El Tribunal de Justícia està compost per 27 jutges. Entre els jutges ha d'haver

i l d d E t t b D' t téun nacional de cada Estat membre. D'aquesta manera es pretén assegurar
que existeixi almenys un jutge que conegui en profunditat el sistema jurídic
de cadascun dels Estats membres.

El Tribunal de Justícia conta amb un President escollit per tots els jutges enj g
votació secreta. Té un mandat de 3 anys renovable.

El TJ està assistit a més per vuit Advocats Generals. La seva funció consisteix
a presentar públicament, amb tota imparcialitat i independència,
conclusions motivades sobre els assumptes que conegui el Tribunal.p q g
▫ Els jutges i els advocats generals són designats de comú acord pels

Governs dels Estats membres. Deu tractar-se de personalitats que ofereixin
▫ Absolutes garanties d'independència
▫ Que reuneixin les condicions per a l'exercici de les més altes funcions▫ Que reuneixin les condicions per a l exercici de les més altes funcions

jurisdiccionals en els seus països o
Que siguin juristes experts de reconeguda competència. El mandat de jutges i

advocats generals és de 6 anys. Cada tres anys es procedeix a una
reno ació parcial dels j tges i dels ad ocats generalsrenovació parcial dels jutges i dels advocats generals.

El Tribunal de Justícia disposa també d'un secretari.



5.1.2. Estatut dels jutges i advocats 
generals

El j i d l d i d'i i d j i di ió• Els jutges i advocats generals gaudeixen d'immunitat de jurisdicció
durant el seu mandat i després de la seva finalització respecte dels
actes realitzats amb caràcter oficial. Només pot aixecar la immunitat
d j i di ió l Pl d l TJde jurisdicció el Ple del TJ.

• Són inamovibles. Només poden ser rellevats de les seves funcions
quan a judici unànime dels Jutges i dels Advocats Generals del TJ,
d i i d i l di i id i l i i ldeixin de reunir les condicions requerides o incompleixin les
obligacions que es deriven del seu càrrec.

• No poden exercir cap funció política o administrativa, ni cap activitat
f i l t ib ïd C lò l d t t lprofessional, retribuïda o no. Conclòs el seu mandat, tenen els

deures d'honestedat i discreció en l'acceptació de determinades
funcions o càrrecs.



5 1 3 Funcionament del TJUE5.1.3. Funcionament del TJUE
El TJ funciona en diferents formacions:

• Sales
Les sales, compostes per 3 o 5 jutges. En l'actualitat s'han constituït vuit sales. Les

sales constitueixen la manera habitual i ordinari de funcionament del TJ.
G S l• Gran Sala

La Gran Sala està composta per 13 jutges: està presidida pel president del TJ i la
integren els presidents de les sales de 5 jutges i altres jutges designats a aquest
efecte. El TJ actua en Gran Sala quan ho sol·licita un Estat membre o una Institució
Europea que sigui part en el procésEuropea que sigui part en el procés.

• Ple
El TJ funciona en la seva formació plenària quan, havent sentit l'Advocat General,

decideixi l'atribució d'un assumpte del que coneix al Ple, donada la seva importància
excepcional També funciona en Ple en els procediments relatius a la destitució delexcepcional. També funciona en Ple en els procediments relatius a la destitució del
Defensor del Poble, al cessament dels membres de la Comissió i del Tribunal de
Comptes.

A diferència d'altres tribunals internacionals no existeix en el TJ la figura del jutge adA diferència d'altres tribunals internacionals, no existeix en el TJ la figura del jutge ad
hoc.



5 1 4 Competències del TJUE5.1.4. Competències del TJUE
El TJ té tres tipus de competències: 

Competència contenciosa – Coneix dels següents recursos: 
Recurs per incompliment 
Recurs d'anul·lació, quan és interposat per un Estat membre o una Institució EuropeaRecurs d anul lació, quan és interposat per un Estat membre o una Institució Europea 
Recurs per omissió 
Recurs de cassació contra les sentències del Tribunal General 

Competència consultivaCompetència consultiva 
En el marc del control previ sobre la compatibilitat de les disposicions del TCE amb un 

projecte d'acord entre la Comunitat i un o diversos Estats tercers o organitzacions 
internacionals, el TJ pot emetre dictàmens consultius 

Competència prejudicial 
Qüestió prejudicial d'interpretació relativa a les disposicions del TCE i dels actes 

adoptats per les Institucions Europees 
Qü tió j di i l d lid l ti l t d t t l I tit i EQüestió prejudicial de validesa relativa als actes adoptats per les Institucions Europees 



5 2 1 El Tribunal General: composició5.2.1. El Tribunal General: composició
El TPI ha de contar almenys amb un jutge nacional de cada Estat

b E l' t lit t t b 27 j tmembre. En l'actualitat, compte amb 27 jutges.
A diferència del TJ, el TG no diposa d'Advocats Generals propis. No

obstant això, quan el cas ho requereix, un dels jutges pot ser cridat
pel president del TG a exercir les funcions d'Advocat Generalpel president del TG a exercir les funcions d Advocat General.
Ulteriorment no podrà participar en la resolució de l'assumpte en el
qual hagi intervingut en aquesta qualitat. Les funcions són
idèntiques a les dels Advocats Generals del TJUE: haurà de

ú èpresentar públicament, amb tota imparcialitat i independència,
conclusions motivades sobre l'assumpte que s'hagi requerit la seva
intervenció.

El procediment per al nomenament així com les condicionsEl procediment per al nomenament, així com les condicions
requerides per a poder ser jutge del TG coincideixen àmpliament
amb el procediment de nomenament i condicions exigides en
l'àmbit del TJ.



5 2 2 TPI: funcionament5.2.2. TPI: funcionament
El TG funciona en diverses formacions: 

• Sales 
En el seu funcionament ordinari, el TG funciona en sales -compostes per 3 

jutges- i sales ampliades -compostes per 5 jutges-. En l'actualitat s'han 
constituït respectivament 8 sales i sales ampliadesconstituït respectivament 8 sales i sales ampliades. 

• Òrgan unipersonal 
Amb la finalitat d'accelerar la seva tramitació, els assumptes de poca 

importància, donat l'escàs grau de dificultat de les qüestions de fet o de p , g q
dret que plantegen, són encomanats a un únic jutge. 

• Gran Sala 
Quan la dificultat de les qüestions de fet o de dret suscitades en un assumpte, 

o la importància del mateix així ho justifiquen la Sala o Sala ampliadao la importància del mateix, així ho justifiquen, la Sala o Sala ampliada 
competent per a la seva tramitació pot proposar al Ple del TG l'atribució de 
l'assumpte a la Gran Sala. 

• Ple 
En la pràctica, el Ple només exerceix funcions administratives i de govern del 

TG 



5 2 3 TPI: competències5.2.3. TPI: competències
El TG coneix dels següents recursos:

• Recursos directes de les persones físiques o jurídiques
▫ interposats per a impugnar la validesa dels actes de les Institucions

Europees que els afectin directa i individualment (art. 263, 4 TFUE)
interposats contra l'omissió de pronunciament d'una Institució Europea en▫ interposats contra l'omissió de pronunciament d'una Institució Europea en
violació dels Tractats, per no haver-li dirigit un acte jurídic vinculant (art. 265,
3 TFUE)

• Recursos dels Estats membres interposats contra la Comissió Europea
• Recursos dels Estats membres interposats contra el Consell contra

decisions adoptades en matèria de ajudas d'Estats, amidades de protecció
comercial i contra actes adoptats en l'exercici de la seva competència
d'execució

• Recurs per responsabilitat extracontractual (arts. 268 i 340 TFUE)
• Recursos en matèria de marca comunitària
• Recursos d'apel·lació contra decisions del Tribunal de la Funció Pública



5 3 El Tribunal de la Funció Pública5.3. El Tribunal de la Funció Pública
El Tribunal de la Funció Pública va ser creat pel consell sobre la base

de l‘antic art 225A TCE (ara art 257 TFUE) mitjançant la Decisióde l antic art. 225A TCE (ara art. 257 TFUE) mitjançant la Decisió
2004/752/CE,Euratom, de 2 de novembre.

El TFP està compost per 7 jutges.
Prèvia convocatòria de candidatures, els jutges són nomenats pel consell, j g p

després d'haver consultat a un Comitè composat per antics membres del TJ i
del TPI i per juristes de reconeguda competència

En el nomenament dels jutges el Consell ha de buscar una representació
geogràfica equilibrada, tenint en compte la nacionalitat dels jutges i els
sistemes jurídics nacionals representats.

El mandat dels jutges és de 6 anys.
Els jutges designen entre ells un President, que té un mandat de 3

anys renovableanys renovable.
El TFP funciona en sales de 3 i 5 jutges, com òrgan unipersonal i en

ple. És un òrgan jurisdiccional especialitzat en l'àmbit del
contenciós de la funció pública de la Unió Europea (art. 270 TFUE)contenciós de la funció pública de la Unió Europea (art. 270 TFUE)
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CONCEPTES CLAU 

 

Sistema institucional de la Unión Europea

CONSEJO
Representa l os intereses de los 

Estados miembros

PARLAMENTO EUROPEO

Representa a los ciudadanos de la 
Unión Europea

COMISIÓN 
EUROPEA
Representa los 

intereses propiamente 
comunitarios

TRIBUNAL DE 
JUSTICIA

Garantiza el respeto del 
Derecho en la aplicación e 

interpretación de los tratados

TRIBUNAL DE 
CUENTAS

Fiscaliza y controla las cuentas 
de la Unión europea

SEBC y BANCO 
CENTRAL 
EUROPEO

Define y ejecuta la 
política monetaria 

común

ORGANOS 
CONSULTIVOS:
Comité Económico y 

Social

Comité de las Regiones

Propone

Decide
(por mayoría 

cualificada o por 
unanimidad)

• Codecide
• Emite dictamen 

conforme
• Emite dictamen 

de consulta

Actos normativos
comunitarios

(reglamentos, directivas,
decisiones, etc.)Ejecuta
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CAS PRÀCTIC 

 
Llegeix amb deteniment la Decisió Comitologia (Decisió 1999/468/CE) i respon 
de forma raonada a les preguntes que es formulen a continuació. A l'analitzar 
les disposicions de la Decisió, tingues en compte que els esments recurrents 
als “actes adoptats conformement al procediment establert en l'article 251 del 
Tractat” fan referència als actes legislatius adoptats conjuntament pel Consell i 
el Parlament Europeu de conformitat amb el denominat procediment de 
codecisió, que requereix l'aprovació de l'acte per ambdues Institucions. 
 
 
1. En l'adopció de mesures d'execució dels actes legislatius comunitaris per 
part de la Comissió Europea, quins criteris han de guiar l'opció entre el 
‘procediment de reglamentació’ i el ‘procediment de reglamentació amb 
control’? 
 
2. Descriu breument les principals fases d'ambdós procediments: en què es 
diferencien? 
 
3. Com es justifiquen les mesures de salvaguarda a favor del Consell i del 
Parlament Europeu? 
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