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Què es mou a Europa? 
 

Febrer 2020 

COMITÈ DE LES REGIONS EUROPEU (CdR) 

 

El Comitè de les Regions inicia el nou mandat, fet que comportarà una renovació del president i dels 

responsables de les seves comissions, així com d’una part dels seus membres.  

Entre les noves prioritats pel mandat 2020 – 2025, el CdR busca incrementar la seva legitimitat en 

tant que institució que representa a totes les autoritats regionals i locals, millorar el seu impacte 

sobre l’agenda política europea, reforçar el seu paper en la futura Conferència sobre el Futur 

d’Europa, crear un grup de treball sobre el Pacte Verd (coordinat per la comissió ENVE) i assegurar 

que les prioritats marcades tant per la nova Comissió Europea com per l’Agenda Estratègica de la UE 

elaborada pel Consell Europeu puguin ser degudament traslladades a l’àmbit local i regional.  

La renovació del CdR tindrà lloc els dies 11, 12 i 13 de febrer, quan celebrarà la seva 138a sessió 

plenària, la primera de l’any i del nou mandat. A més, el dia 13 es constitueixen les Comissions i es 

renoven els presidents de cadascuna de les comissions de Comitè.  

 

Addicionalment a les reunions constitutives, també es celebraran reunions ordinàries en els formats 

SEDEC, CIVEX i ENVE: 

 Comissió de Política Social, Educació, Ocupació, Recerca i Cultura (SEDEC) a Brussel·les 

(24/02). Intercanvi d’opinions sobre els dictàmens “Canvi demogràfic: propostes per 

quantificar i afrontar els efectes negatius a les regions de la UE” i “Quadre d’indicadors de 

la innovació regional i el seu impacte en les polítiques regionals de base local”.  

 Comissió de Ciutadania, Governança i Afers Institucionals i Exteriors (CIVEX) a Brussel·les 

(26/02). No hi ha informació disponible encara sobre els temes que es tractaran. 

 Comissió de Medi Ambient, Canvi Climàtic i Energia (ENVE) a Brussel·les (27/02). Intercanvi 

d’opinions sobre els dictàmens “Avaluació de la Directiva Marc de l’Aigua i de la Directiva 

d’Inundacions”, “Ciutats i regions bio-diverses més enllà del 2020 a la COP25 (UNFCCC) i de 

la propera estratègia de la UE”, “El futur de la política d’aire net de la UE en el marc de 

l’ambició de contaminació-zero” i “Cap a un full de ruta per l’hidrogen net – la contribució de 

les autoritats locals i regionals a una Europa climàticament neutra”.   

 

Altres esdeveniments del/amb el CdR: 
 

- 3 de febrer, Brussel·les: Sessió informativa sobre els principals esdeveniments i activitats 

comunicatives del Comitè de les Regions pel 2020.  

https://cor.europa.eu/en/events/Pages/Information-session-on-the-main-CoR-events-and-communication-activities-of-2020.aspx
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- 3 de febrer, Brussel·les: Consulta de les parts interessades per redactar l’Opinió sobre el 

“Mecanisme per a una Transició Justa”. 

- 20 de febrer, Brussel·les: Consulta de les parts interessades per redactar l’Opinió “Revisió de 

salut de la Directiva del Marc de l’Aigua i de la Directiva d’Inundacions”.  

- 26 de febrer, Brussel·les: Consulta de les parts interessades per redactar l’Opinió “Cap a un 

full de ruta per l’hidrogen net – la contribució de les autoritats locals i regionals a una Europa 

climàticament neutra”.  

PARLAMENT EUROPEU (PE) 

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

sessió plenària a Estrasburg del 10 al 13 de febrer. Els principals temes que es debatran al ple 

són:   

 Les prioritats de la UE per a la 64a sessió de la Comissió de les Nacions Unides sobre la 

Condició Jurídica i Social de la Dona.  

 La lluita contra el racisme, l’antisemitisme i l’odi a Europa.  

 La situació humanitària dels refugiats a les fronteres europees.  

 Norma 144 – casos de vulneracions de drets humans, democràcia i Estat de dret.  

[+] Informació del Parlament Europeu. 

 

COMISSIÓ EUROPEA (CE) 

 

- 4 de febrer, Brussel·les: Blue Invest Day. 

- 4 i 5 de febrer, Brussel·les: Conferència internacional sobre boscos per la biodiversitat i el 

canvi climàtic. 

- 6 de febrer, Brussel·les: Jornada “Implicant els ciutadans en la bona governança de la 

política de cohesió”.  

- 18 i 19 de febrer, Brussel·les: Fòrum d’Inversió del Pacte dels Alcaldes – Plaça del mercat 

pel finançament de l’eficiència energètica.  

ALTRES ESDEVENIMENTS EUROPEUS 

 
El 20 de febrer es celebra una reunió especial del Consell Europeu per tractar el futur pressupost de 

la UE pel període 2021 – 2027.  

 

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

 

- 17 de febrer, Brussel·les: Consell d’Afers Exteriors (CAE). 

- 17 i 18 de febrer, Brussel·les: Consell d’Agricultura i pesca (AGRIFISH). 

https://cor.europa.eu/en/events/Pages/coter-sc-just-transition-fund.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/Stakeholder-consultation-water-directive.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/ENVE-Stakeholders-consultation-Towards-a-Roadmap-for-Clean-Hydrogen-.aspx
https://europa.eu/newsroom/events/european-parliament-plenary-session-93_en
https://ec.europa.eu/easme/en/blue-invest-day
https://europa.eu/newsroom/events/international-conference-forests-biodiversity-and-climate-change_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/events/2020/02/engaging-citizens-for-good-governance-in-cohesion-policy
https://ec.europa.eu/easme/en/covenant-mayors-investment-forum-energy-efficiency-finance-market-place?pk_campaign=energy-na-dec19
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- 18 de gener, Brussel·les: Consell d’Assumptes econòmics i financers (ECOFIN). 

- 20 de febrer, Brussel·les: Consell d’Educació, Joventut, Cultura i Esports (EYCS). 

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

- 27 i 28 de febrer, Brussel·les: Consell de Competitivitat (COMPET).  

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

 

El dia 25 de febrer es celebrarà la reunió de coordinació anual de la Setmana Europea de la 

Democràcia Local (ELDW).  

 

[+] Informació del CPLRE. 

 

ACTIVITATS A BARCELONA I CATALUNYA 

 

- 17 de febrer, Barcelona: Presentació de les prioritats de la Comissió von der Leyen per part de 

la Representació de la Comissió Europea a Catalunya i Illes Balears.  

- 20 de febrer, Barcelona: Presentació de l’Anuari CIDOB de la Immigració 2019, titulat  

“Immigració, eleccions i comportament polític”. 

- 24 de febrer, Barcelona: Seminari d’investigació de l’IBEI titulat “Tres reptes clau emergents 

per a la Sostenibilitat Urbana”, a càrrec de James J.T. Connolly.  

https://www.coe.int/en/web/congress/home

