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Què es mou a Europa? 
Juliol 2020 

COMITÈ DE LES REGIONS EUROPEU (CdR) 

 

La 139a sessió plenària del Comitè Europeu de Regions es celebrarà del dia 30 de juny al 2 de juliol 

i serà un ple híbrid, parcialment presencial i online, a través de l’aplicació Interactio. Els dictàmens 

més rellevants que es debatran en aquest ple són:  

• El paquet de serveis: una visió actualitzada des de les autoritats locals i regionals d’Europa. 

• El futur de la política sobre qualitat de l’aire de la UE en el marc de l’ambició de contaminació 

zero.  

• El Fons de Transició Justa.  

• Llei Europea pel Clima.  

• Intensificar l’actuació de la UE per protegir i restaurar els boscos del mon. 

Alhora els membres del Comitè mantindran diversos debats amb els comissaris europeus: debat sobre 

la gestió de la crisis de la COVID-19 i el Pla de recuperació; debat sobre el paper central del Pacte 

Verd en la recuperació local i regional de la Covid-19; debat sobre l’impacte del canvi demogràfic; 

debat sobre el futur del Marc Financer Plurianual amb vistes a la recuperació de la crisi de la Covid-

19; i debat sobre els aspectes econòmics de la recuperació de la Covid-19. 

 

Aquest mes també es celebren reunions ordinàries de la comissions SEDEC i COTER: 

• Comissió de Política Social, Educació, Treball, Recerca i Cultura (SEDEC), serà híbrida entre 

presencial i en línia (09/07). Es debatran els dictàmens “Quadre d’indicadors d’innovació 

regional i el seu impacte en les polítiques regionals de base local”; “Una Europa social forta 

per a unes transicions justes; i “Una Unió de la igualtat: Estratègia per a la Igualtat d Gènere 

2020-2025”. 

• Comissió de Política de Cohesió Territorial (COTER), en línia (10/07). L’Agenda preveu 

intercanvi d’opinions i adopció del dictamen “Estàndards equitatius de vida com a repte 

compartit a tots els nivells de govern a Europa”, així com intercanvi d’opinió sobre el dictamen 

“Els reptes del transport públic a les ciutats i regions metropolitanes”.  

 

PARLAMENT EUROPEU (PE) 

Durant aquest mes estan previstes reunions de les diverses comissions parlamentaries i hi haurà 

sessió plenària del 8 al 10 de juliol. Alguns dels temes més destacats d’aquest ple són: 

• El rol de la política de cohesió per fer front a les conseqüències del COVID-19 (debat).  

• L’estratègia de salut pública de la UE post-COVID-19 (debat). 

https://cor.europa.eu/en/events/Pages/sedec-commission-vii-03.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/coter-commission-vii-04.aspx
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• L’enfocament europeu per a l’emmagatzematge energètic.  

• Els drets de les persones amb discapacitats intel·lectuals durant la crisi del COVID-19.  

 

[+] Informació del Ple del Parlament Europeu. 

 

 

COMISSIÓ EUROPEA (CE) 

 

- 29 juny i 1, 2 i 3 de juliol, online: Llançament de la Plataforma per a una transició justa: 

Setmana virtual de les regions de carbó en transició i Seminari de regions amb altes emissions 

de carboni. 

- 2 de juliol, online: ePitching amb inversors de l’Internet de les Coses i Smart Cities, organitzat 

pel Consell d’Innovació Europeu.  

 

ALTRES ESDEVENIMENTS EUROPEUS 

Els dies 17 i 18 de juliol es reuneix el Consell Europeu. En aquesta cimera, els líders europeus es 

trobaran físicament a Brussel·les i tractaran dos dels temes més importants pel futur d’Europa: el 

pressupost europeu i el Pla Europeu de Recuperació per la crisi del COVID-19.   

 

Es preveu l’organització dels següents Consells de la UE: 

 

- 10 de juliol, no especificat: Consell d’Assumptes econòmics i financers (ECOFIN).  

- 13 de juliol, no especificat: Consell d’Afers Estrangers (FAC). 

- 15 de juliol, Brussel·les: Consell d’Afers Generals (GAC).  

- 20 de juliol, Brussel·les: Consell d’Agricultura i Pesca (AGRIFISH).  

- 24 de juliol, Brussel·les: Consell d’Assumptes econòmics i financers (ECOFIN), pressupost.  

 

[+] Informació sobre la reunió del Consell Europeu i els Consells de la UE.  

 

CONGRÉS DELS PODERS LOCALS I REGIONALS D’EUROPA (CPLRE) 

 

- Webinar “Prevenció i lluita contra el sexisme a nivell local a Ucraïna”.  

[+] Informació del CPLRE. 

 

 

https://europa.eu/newsroom/events/european-parliament-plenary-session-95_en
https://europa.eu/newsroom/events/launch-just-transition-platform-coal-regions-transition-virtual-week-and-carbon-intensive_fr
https://ec.europa.eu/easme/en/eic-epitching-investors-internet-things-smart-cities-ready-next-step
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/07/17-18/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2020/07/10/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2020/07/13/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2020/07/15/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2020/07/20/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2020/07/24/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/03/26-27/
http://www.congressdatabase.coe.int/WebForms/Public/Calendar.aspx
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ACTIVITATS A BARCELONA I CATALUNYA 

 

- 2 de juliol: Webinar “Ciutats al front: la resiliència metropolitana”, organitzat per Metròpolis, el 

Banc Mundial i la Xarxa Global de Ciutats Resilients (GRCN).  

- 3 de juliol: Jornada “Urban thinker campus – La planificació post-COVID-19 a les mega-ciutats”, 

organitzat per Metropolis, ISOCARP, World Urban Campaign, etc. 

- 3 de juliol: Acte de presentació en línia de l’Anuari Internacional CIDOB 2020 “COVID-19 i ordre 

internacional: una visió europea i alemanya”.  

 

ACTIVITATS D’ENS LOCALS I ORGANISMES CATALANS A CIUTATS EUROPEES 

 

Sense novetats degut a la pandèmia.  

 

 

 

 

 

https://www.metropolis.org/agenda/cities-frontline-metropolitan-resilience
https://www.metropolis.org/agenda/megacities-post-covid-planning
https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_geografiques/europa/covid_19_i_ordre_internacional_una_visio_europea_i_alemanya_presentacio_de_l_anuari_internacional_cidob_2020

