
Àrea de Presidència 

Direcció de Relacions Internacionals 

Oficina d’Europa i Estratègia Internacional 

 

Oficina d’Europa i Estratègia Internacional | Direcció de Relacions Internacionals | o.europa.eint@diba.cat 1 

Què es mou a Europa? 
Gener 2021 

Amb l’objectiu d’actualitzar aquest producte de comunicació, i adequar-lo a les necessitats dels ens 

locals de la província de Barcelona, especialment els Ajuntaments i els Consells Comarcals, però també 

les Gerències de Serveis i Oficines de la corporació, des de l’OEEI us presentem el següent 

qüestionari breu. 

Les vostres aportacions són indispensables per a nosaltres i, en aquest sentit, us preguem, 

si us plau, respondre el qüestionari abans dels propers 15 dies.  

COMITÈ EUROPEU DE LES REGIONS (CdR)  

 
El mes de gener no hi ha sessió plenària del Comitè Europeu de les Regions (CdR). No obstant això, 

aquest mes es celebra la reunió ordinària de les comissions ECON i NAT:  

• Comissió de Política Econòmica (ECON) en línia (22/01). Es debatrà el dictamen sobre la Llei 

de Serveis digitals i la Llei de mercats digitals. Alhora s’aprovarà el Pla d’acció per a la 

cooperació entre el CdR i el Banc Europeu d’Inversions de 2021; el Programa de treball de la 

Comissió ECON per 2021; i es debatrà el dictamen del la Comissió NAT sobre les Experiències 

i lliçons apreses per les regions i ciutats durant la crisi de la COVID-19.  

• Comissió de Recursos Naturals (NAT), en línia (29/01). Es debatran els dictàmens sobre 

Experiències i aprenentatges extrets per les Regions i les ciutats durant la crisi de la COVID-

19, i la Unió Europea de la Salut: reforçar la resiliència de la UE. 

 

A més, tindran lloc els següents esdeveniments:  

• 22 de gener, en línia: Stakeholders consultation de la Comissió ECON “Reforçar l’ambició 

climàtica d’Europa per al 2030 cap a la COP26”. 

• 22 de gener, en línia: Audició de la Comissió ECON sobre les Administracions Locals i 

Regionals i els Plans de Recuperació i Resiliència. 

• 27 de gener, en línia: Debat sobre “Finançar l’Onada de Renovació”, organitzat per la 

Comissió ENVE.  

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejswkZaMK9YFXzHlwcEmwEy6ArQok2sQT0BwaP2uxnP1nbAQ/viewform
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/econ.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/6th-NAT-Commission-meeting.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/ENVE-COP26-stakeholder-invite.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/econ-hearing-lras-and-the-recovery-and-resilience-plans-agenda.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/FinancingtheRenovationWave.aspx
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PARLAMENT EUROPEU (PE) 

Durant aquest mes estan previstes reunions de les diverses comissions parlamentaries i una sessió 

plenària del 18 al 21 de gener a Estrasburg. L’agenda del ple provisional preveu debats diversos i 

l’adopció d’informes:  

• Aconseguir un llegat polític eficaç per a l’Any Europeu del Patrimoni Cultural.  

• Declaració del VPC / HR - Millora de l’acció exterior de la UE a Amèrica Llatina i el Carib 

després de la darrera conferència ministerial UE-ALC. 

• Presentació del programa de la presidència portuguesa de la UE. 

• Drets humans i democràcia al món i la política de la UE al respecte - informe anual 2019. 

• Declaracions del Consell i de la Comissió – crisi social i d’ocupació derivades de la COVID-

19 i les respostes de la UE en el Pla de Recuperació i el Marc Financer Plurianual. 

• Habitatge decent i assequible per a tothom. 

• La perspectiva de gènere en la crisi Covid-19 i període post crisi. 

• L’Estratègia de la UE per a la igualtat de gènere. 

• Tancament de la bretxa digital de gènere: participació de les dones a l’economia digital. 

• Debat sobre casos d’incompliment dels drets humans, democràcia i estat de dret (article 

144 del Reglament). 

[+] Informació del Ple del Parlament Europeu. 

 

COMISSIÓ EUROPEA (CE) 

 

• 28 de gener, en línia: Taller sobre el paper de la política fiscal per mitigar la crisi de la 

COVID-19. 

ALTRES ESDEVENIMENTS EUROPEUS 

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

• 25 de gener, Brussel·les: Consell d’Agricultura i Pesca (AGRIFISH).  

• 25 de gener, Brussel·les: Consell d’Afers Estrangers (FAC). 

• 26 de gener, Brussel·les: Consell d’Afers Generals (GAC).  

 

[+] Informació sobre els Consells de la UE.  

 

 

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/agendas.html
https://europa.eu/newsroom/events/role-fiscal-policy-mitigating-covid-19-crisis_fr
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2021/01/25/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2021/01/25/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2021/01/26/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/calendar/
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CONGRÉS DELS PODERS LOCALS I REGIONALS D’EUROPA (CPLRE) 

 

El CPLRE no te previst cap esdeveniment a destacar aquest mes de gener. 

 

[+] Informació del CPLRE.  

 

ACTIVITATS A BARCELONA I CATALUNYA 

• 25 de gener a Barcelona: Jornada “Com incideixen en la societat els Fons de recuperació 

de la UE?”, organitza el Consell Català del Moviment Europeu amb el suport de la Diputació 

de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. 

• 28 de gener a Barcelona: Presentació de la publicació “El món al 2021: deu temes que 

marcaran l’agenda internacional” organitzat pel CIDOB juntament amb EsadeGeo, amb el 

suport de Barcelona Global. 

 

ACTIVITATS D’ENS LOCALS I ORGANISMES CATALANS A CIUTATS EUROPEES 

 

Sense novetats degut a la COVID-19.  

 

https://www.congressdatabase.coe.int/WebForms/Public/Calendar.aspx
https://gaue.diba.cat/jornada/jornada-com-incideixen-en-la-societat-els-fons-de-recuperacio-de-la-ue/
https://www.cidob.org/actividades/lineas_de_investigacion_tematicas/geopolitica_global_y_seguridad/presentacion_el_mundo_en_2021_diez_temas_que_marcaran_la_agenda_internacional_en_barcelona_global

