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L’any 2017 ha estat decisiu per al projecte europeu. Després que el Regne Unit 
esdevingués el primer país que va decidir voluntàriament abandonar la Unió Europea, 
quatre estats membres clau –Països Baixos, França, Regne Unit i Alemanya– hauran 
celebrat eleccions durant el 2017, just després de la commemoració del 60è aniversari del 
Tractat de Roma.  

Als Països Baixos, Geert Wilders, amb un missatge eurofòbic i antiislam, amenaçava de 
portar “l’aliança populista internacional” al seu país, després de les victòries de Trump i el 
Brexit. A França, Marine Le Pen es va comprometre a reintroduir la moneda nacional i 
organitzar un referèndum sobre l’adhesió de França a la UE. Les propostes de Le Pen i 
Wilders van ser derrotades a les urnes i, amb la victòria de Macron, ha sorgit un antídot 
proeuropeu. 

Al juny, Theresa May va celebrar eleccions anticipades per aprofitar les presumptes 
debilitats dels laboristes i obtenir una àmplia majoria al Parlament que legitimés el seu 
Brexit dur. L’estratègia no va funcionar i, des d’aleshores, el mandat pel Brexit està menys 
clar. Finalment, a Alemanya, la reelecció de Merkel posarà en marxa l’escenari per a la 
reforma de la UE i el restabliment de l’eix francoalemany, amb el dubte del paper que 
jugaran els seus aliats en la probable coalició Jamaica. 

Aquest seminari analitzarà fins a quin punt aquestes eleccions han donat forma a l’agenda 
europea i quin impacte han tingut per al futur de la UE. Contràriament als temors inicials, 
l’escenari més catastròfic de desintegració de la Unió Europea s’ha evitat. El repte de 
reformar-la, però, continua present.  

 
 09.00 Inscripcions  
 
 09.15 Benvinguda  

Antoni Segura, president, CIDOB 
 

 09.30 Eleccions a Europa: mesurant l’humor del continent? 
El primer panell analitzarà les eleccions que s’han celebrat el 2017 i la presència de la 
dimensió europea en cadascuna d’elles, mesurant el nivell de descontentament amb la UE 
i el sorgiment de discursos alternatius proeuropeus. 
 
Adriaan Schout, investigador sènior, Clingendael 
Eckart Woertz, investigador sènior, CIDOB 
Dídac Gutiérrez-Peris, director d’estudis europeus, Viavoice París; investigador associat, 
CIDOB 
Modera: Pol Morillas, investigador principal per Europa, CIDOB 
 

 11.15 Pausa – cafè  



 

 

 
 11.45 Com han afectat les eleccions britàniques al Brexit i al seu impacte sobre les futures 

relacions amb la UE? 
La segona sessió tractarà sobre els efectes del Brexit i l’impacte dels resultats de les 
eleccions en les negociacions amb la UE. També s’analitzaran les perspectives d’un acord 
win-win que beneficiï tant a les relacions bilaterals com a la reforma de la UE. 
 
Tim Oliver, Dahrendorf Fellow, LSE Ideas 
Susi Dennison, directora del programa European Power, ECFR 
Nina Schick, analista independent  

  Modera: Carme Colomina, periodista, Diari ARA; investigadora associada, CIDOB 
 
 
 13.30 Dinar  
 
 
 14.30 La reforma de la UE 

Amb els escenaris nacionals reconfigurats, és hora que la UE pensi en el futur. L’últim 
panell analitzarà les possibles reformes de la UE, tenint en compte els debats iniciats a 
Bratislava sobre el futur de la UE i el Llibre Blanc de Juncker. 
 
Pol Morillas, investigador principal per Europa, CIDOB 
Stefan Lehne, investigador visitant, Carnegie Europe 
Agata Gostyńska-Jakubowska, investigadora principal, CER 

  Modera: Beatriz Navarro, corresponsal a Brussel·les, La Vanguardia 
 
 16.15 Conclusions  

Jordi Bacaria, director, CIDOB 
 
 
 
 
 
  Idioma de treball: Anglès 


