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Què es mou a Europa? 
Juny 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 

via en línia, a través de l’aplicació Interactio.  

Aquest mes també es celebren reunions ordinàries de les comissions ENVE, NAT i ECON: 

• Comissió de Medi Ambient, Canvi Climàtic i Energia (ENVE) via en línia (08/06). Intercanvi 

d’opinions i adopció dels dictàmens “Avaluació de la Directiva Marc de l’Aigua i de la Directiva 

d’Inundacions”, «El futur de la política europea de l’aire net en el marc de l’ambició de reduir 

al màxim la contaminació», «Cap a un full de ruta per l’hidrogen net – la contribució de les 

autoritats regionals i locals per a una Europa climàticament neutra», «La llei climàtica europea: 

establint el marc per assolir la neutralitat climàtica» i «El Pacte Europeu pel Clima». A més, 

s’intercanviaran opinions sobre el futur dictamen «Opinió per iniciativa pròpia sobre el Nou 

Pla d’Acció per l’Economia Circular».  

• Comissió de Recursos Naturals (NAT) via en línia (18/06). Intercanvi d’opinions i adopció 

dels dictàmens “Assistència sanitària transfronterera”, “Vers l’ús sostenible dels recursos 

naturals en el marc insular Mediterrani”, i “Mecanisme d’emergència sanitaria de la UE”, i 

l’Estratègia de la UE per a la recuperació de les zones rurals”.  

• Comissió de Política Econòmica (ECON) via en línia (23-24/06). Intercanvi d’opinions i 

adopció dels dictàmens “L’estratègia de PIME” i “El desplegament segur del 5G a la UE”. 

El ple del Comitè de les Regions preveu adoptar, entre d’altres, els dictàmens següents: 

- El paquet sobre els serveis: una visió actualitzada dels ens locals i regionals a Europa. 

- El Fons de transició just. 

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

 

 

Altres esdeveniments del/amb el CdR: 

 

- 4 de juny, en línia: Webinar «El Procés d'Edimburg – Webinar temàtic sobre mobilització de 

recursos».   

- 11 i 12 de juny, en línia: Webinar «Compte amb la bretxa digital: creant solucions 

electròniques accessibles per a tothom».  

- 18 de juny, en línia: Webinar «El impacte del COVID-19 sobre les regions i ciutats de la UE», 

organitzat conjuntament pel CdR i l’OCDE.  

- 25 i 26 de juny, en línia (a confirmar): 5è taller de la plataforma RegHub.  

- 29 de juny, en línia: EuroPCom – La política de comunicació de la UE: El futur d’Europa, la 

política de cnvi climàtic. 

https://cor.europa.eu/en/events/Pages/3rdENVECommissionmeetinginBrussels.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/3rd-Nat-Commission-meeting-22.4.2020.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/econ-commission-vii-04.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/Edinburgh-Process-.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/mind-the-digital-gap.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/ECON-impact-covid-19-on-EU-regions-n-cities.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/reghub-fifth-workshop.aspx
https://cor.europa.eu/es/events/Pages/europcom-2020.aspx
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PARLAMENT EUROPEU (PE) 

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

mini sessió plenària a Brussel·les del 17 al 19 de juny.  

 

Entre els informes i declaracions que es preveuen adoptar, destaquem les següents:  

- El suport temporal excepcional en el marc del FEADER en resposta a la pandèmia del COVID-19; 

- Mobilització del Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització; 

- Mobilització del Fons de Solidaritat de la Unió Europea per prestar assistència a Portugal, Espanya, 

Itàlia i Àustria; 

- Proposta de Resolució sobre la Estrategia Europea sobre la Discapacitat posterior a 2020; 

- Declaració de la CE sobre el turisme i el transport el 2020 i més enllà; 

- Declaració de la CE i del Consell sobre la Conferència sobre el futur d’Europa. 

 

[+] Informació del Parlament Europeu. 

 

COMISSIÓ EUROPEA (CE) 

 

- Del 2 de juny al 11 de juny, en línia: Webinars sobre la revisió de les pautes de les TEN-E 

(Xarxes Trans-Europees per l’Energia).   

- 4 de juny, en línia: Diàleg ciutadà amb el comissari de Treball i Drets Socials, Nicolas Schmit. 

La temàtica del debat serà política social per a una recuperació justa i sostenible.  

- 4 de juny, en línia: Diàleg ciutadà amb el Cap de la Representació de la Comissió Europea a 

Eslovàquia, Ladislav Miko. La temàtica del debat serà com finançar el desenvolupament de les 

ciutats i les regions després del 2020.  

- 9 de juny, en línia: Jornada sobre bones pràctiques en emissions de metà en els sectors de 

l’agricultura, energia i rebuig.  

- 9 de juny, en línia: Jornada Europe, le’ts cooperate! Solucions dels projectes Interreg per fer 

front a la pandèmia i per al desenvolupament econòmic.  

- 10 de juny, en línia: Jornada sobre la limitació de les emissions de metà en el sector energètic.  

- 15 i 16 de juny, Milà: Conferència sobre «Polítiques globals i les divisions econòmiques i socio-

polítiques a Europa», organitzada pel JRC i el CefES. Es podrà seguir en línia en format de webinar 

també.  

- 23-25 de juny, en línia: Setmana Europea de l’Energia Sostenible (EWSEW2020) 

 

https://europa.eu/newsroom/events/european-parliament-plenary-session-99_en
https://ec.europa.eu/info/events/webinars-revision-ten-e-guidelines-2020-jun-02_en
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues/citizens-dialogue-online-commissioner-nicolas-schmit-2020-jun-04_en
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues/citizens-dialogue-online-ladislav-miko-head-european-commissions-representation-slovakia-2020-jun-04_en
https://ec.europa.eu/info/events/methane-emissions-best-practices-mrv-and-abatement-agriculture-energy-and-waste-sectors-2020-jun-09_en
https://www.interregeurope.eu/europecooperates/
https://ec.europa.eu/info/events/limiting-methane-emissions-energy-sector-2020-jun-10_en
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/webinar/cefes-webinar-socio-political-and-economic-divide-europe-and-global-policies
https://cefes-dems.unimib.it/events/webinars/cefes2020-i/
https://www.eusew.eu/
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CONSULTES OBERTES DE LA COMISSIÓ EUROPEA 

- Adaptació al canvi climàtic: estratègia de la UE. Oberta fins el 20/08/20. 

- Pla de l’objectiu climàtic per 2030. Consulta oberta fins el 23/06/20. 

- Accions Urbanes Innovadores 2014 – 2020: Enquesta oberta a tots els interessats 

- Consulta de preparació de la primera convocatòria del Pacte Verd Europeu. Oberta fins el 

03/06/2020 

ALTRES ESDEVENIMENTS EUROPEUS 

Els dies 18 i 19 de juny es reuneix el Consell Europeu. Els temes que es tractaran i l’agenda de les 

reunions es farà pública una setmana abans de les reunions.  

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

 

- 2 de juny, en línia: Consell d’Educació, Joventut, Cultura i Esports (EYCS). 

- 4 de juny, en línia: Consell de Justícia i Afers Interns (JHA). 

- 4 de juny, en línia: Consell de Transports, Telecomunicacions i Energia (TTE). 

- 4 de juny, en línia: Consell de Justícia i Afers Interns (JHA). 

- 5 de juny, en línia: Consell de Transports, Telecomunicacions i Energia (TTE). 

- 5 de juny, en línia: Consell de Justícia i Afers Interns (JHA). 

- 8 de juny, en línia: Consell d’Agricultura i Pesca (AGRIFISH).  

- 9 de juny, en línia: Consell d’Assumptes econòmics i financers (ECOFIN).  

- 9 de juny, en línia: Consell de Treball, Política Social, Salut i Consum (EPSCO), ministres de 

treball i afers socials. 

- 12 de juny, en línia: Consell de Treball, Política Social, Salut i Consum (EPSCO), ministres de 

salut. 

- 19 de juny a Brussel·les: Consell Europeu 

 

 [+] Informació sobre la reunió del Consell Europeu.  

 

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

 

El 9 de juny té lloc el Bureau del Congrés per videoconferència. Tots els actes originalment prevists 

per aquest mes han estat cancel·lats degut a la pandèmia.  

 

[+] Informació del CPLRE. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12381-EU-Strategy-on-Adaptation-to-Climate-Change
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan
https://www.surveymonkey.co.uk/r/UIA_Open_Survey
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/06/19/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eycs/2020/06/02/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2020/06/04/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/tte/2020/06/04/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2020/06/05/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/tte/2020/06/05/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2020/06/05/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2020/06/08/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2020/06/09/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/epsco/2020/06/09/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/epsco/2020/06/12/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/03/26-27/
https://www.coe.int/en/web/congress/home
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ACTIVITATS A BARCELONA I CATALUNYA 

 

- 2 de juny, en línia: Trobada de premsa amb l’eurodiputada Dolors Montserrat, organitzada per 

l’Oficina a Barcelona del Parlament Europeu.  

- 3 de juny, en línia: Webinar «Desplaçant-se entre metròpolis», organitzat per Metropolis.  

- 9 de juny, en línia: Debat «El Sur d’Europa i la crisi del COVID-19: sense deixar-los enrere 

aquesta vegada?», organitzat pel CIDOB i la TEPSA.  

- 9 de juny, en línia: Webinar Allas: "Claves hacia la replanificación estratégica de la cooperación 

descentralizada y la acción internacional de los gobiernos locales en el escenario post COVID-19” 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/ca/oficina-a-barcelona/dimarts-2-de-juny-a-les-10h00-trobada-de-premsa-amb-l’eurodiputada-dolors-montserrat
https://www.metropolis.org/agenda/metropolis-webinar-commuting-across-metropolises
https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_geografiques/europa/tepsa_debate_southern_europe_and_the_covid_19_crisis_not_left_behind_this_time
http://www.andaluciasolidaria.org/noticias/item/1379-webinar-allas-claves-hacia-la-replanificacion-estrategica-de-la-cooperacion-descentralizada-y-la-accion-internacional-de-los-gobiernos-locales-en-el-escenario-post-covid-19

