
ג'יאני פיטלה
סגן נשיא הפרלמנט האירופי

ג'יאני פיטלה נולד בשנת 1958 בלאוריה )Lauria(, איטליה. בעל תואר ברפואה מאוניברסיטת נאפולי. הוא מחברם של 12 ספרים ומחזיק במשרת 
מרצה אורח ב–London Academy of Diplomacy של אוניברסיטת מזרח אנגליה.

פיטלה התחיל את הקריירה הפוליטית שלו בשנת 1979, כאשר נבחר להיות חבר מועצה בעיר הולדתו, לאוריה. בשנת 1996 נבחר פיטלה לראשונה 
לפרלמנט האיטלקי מטעם המפלגה הדמוקרטית, והיה חלק משיתוף הפעולה הפרלמנטארי הדמוקרטי–סוציאליסטי. שאיפותיו להשתלב בפעילות 
ציבורית ופוליטית חוצת גבולות הביאו אותו להתפטר מחברותו בפרלמנט האיטלקי, ובשנת 1999 הוא נבחר לפרלמנט האירופי. מאז הוא מכהן 

בו באופן רציף. בשנת 2009 נבחר פיטלה פה אחד לתפקיד סגן נשיא ראשון של הפרלמנט. 

 ,)Euro - Mediterranean University( אוניברסיטת אירופה - הים התיכון ,EMUNI במסגרת תפקידיו כסגן נשיא, אחראי פיטלה, בין היתר, על
המהווה שילוב של אוניברסיטאות באגן הים התיכון אשר משתפות פעולה בנושאים אקדמיים, חילופי סטודנטים, חברי סגל ועוד, ובה שותפה 
גם אוניברסיטת חיפה. במסגרת זו פעל פיטלה רבות למען שילובם של סטודנטים אירופיים בתכניות הבינלאומיות המצטיינות של אוניברסיטת 

חיפה, וסייע לחיזוק הקשרים המחקריים של האוניברסיטה עם הפרלמנט האירופי.

ג'יאני פיטלה מכהן כנשיא "Prima-Persona", מרכז הפועל לחיזוק ולהנחלת ערכי הדמוקרטיה, והוא נמנה עם המקימים של המרכז ללימודי אגן 
הים התיכון. בעת הקמת המרכז ביטא פיטלה את תפיסותיו הפלורליסטיות כשאמר כי הים התיכון הוא ערש התרבויות הגדולות, החל בפניקים 

והיוונים, ודרך הרומאים, הנוצרים, המוסלמים והיהודים. 

לאורך כל שנות פעילותו הציבורית מקדם פיטלה את השילוב שבין מדינות צפון אירופה ודרומה, והוא פועל למניעת אפליה ולקידום מיעוטים, 
תוך שהוא נלחם ומוקיע ביטויי גזענות ולאומנות. 

כמי שפעיל מאוד ברשתות החברתיות, כדרך ליצירת קשר עם בני הדור הצעיר, ביקר פיטלה קשות, ביום לציון 70 שנים לליל הבדולח, את העובדה 
כי באינטרנט קיימות קבוצות גזעניות רבות, ואף הצטרף לפנייה אל הנהלת פייסבוק להסיר שבע קבוצות איטלקיות ניאו–נאציות. פיטלה אף היה 

אחד החותמים על מכתב התמיכה בהצעה לחוקק בפרלמנט האירופי יום זיכרון לחסידי אומות עולם, החלטה שהתקבלה במאי 2010.

ג'יאני פיטלה מעורב בניסיון לקדם את השלום בין ישראל ושכנותיה בדרך של כבוד הדדי, סובלנות וקבלת האחר. הוא תומך בעמדה הגורסת כי 
על אירופה להיות מעורבת בסיום הסכסוך, אך לא בכפייה אלא באמצעות קידום הדיאלוג בין הצדדים.



אוניברסיטת חיפה

סנאט אוניברסיטת חיפה בתוקף סמכויותיו המוענקות לו
על–ידי חוקת האוניברסיטה ובהתאם להמלצות הנשיא והוועד המנהל

מעניק בזאת

לג'יאני פיטלה
את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד

בהוקרה על מאבקו רב השנים באפליה, גזענות ואנטישמיות ופעילותו למען חיזוקם והנחלתם של 
ערכי הדמוקרטיה, הפלורליזם והרב–תרבותיות, ערכים בהם דוגלת אוניברסיטת חיפה; 

על פעילותו לחיזוק הקשר בין מדינות ותרבויות באמצעות מחקר והשכלה גבוהה, ועל ההבנה 
כי ניתן לסייע לאנושות בדרך של חתירה להסרת גבולות ושבירת חומות של תרבות ולאום,          

לצד מחקרים פורצי דרך; על ידידותו עם מדינת ישראל ומעורבותו למען קידום תהליך השלום 
במזרח התיכון, ועל שיתוף הפעולה עם אוניברסיטת חיפה ותרומתו לחיזוק מעמדה 

כאוניברסיטה בינלאומית מצטיינת.
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