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Què es mou a Europa? 
Setembre 2020 

COMITÈ EUROPEU DE LES REGIONS EUROPEU (CdR) 

 

Aquest mes es celebren reunions ordinàries de la comissions ENVE, NAT, CIVEX, COTER i ECON: 

 

• Comissió de Medi Ambient, Canvi Climàtic i Energia (ENVE) serà híbrida entre presencial 

(Brussel·les) i en línia (09/09). A l’ordre del dia està previst intercanvi d’opinions i l’adopció 

dels dictàmens “Les ciutats i regions biodiverses més enllà de 2020 a la COP15 del CDB de les 

NU i en la propera estratègia de la UE”; i “El nou Pla d’Acció per a l’Economia Circular”. Durant 

la reunió també tindrà lloc un intercanvi de punts de vista sobre les dues consultes de la 

Presidència alemanya. La primera sobre l'impacte del canvi climàtic a les regions: Avaluació 

de l'Acord Ecològic Europeu, i la segona sobre les oportunitats i sinergies d'una adaptació 

cautelar al canvi climàtic per promoure la sostenibilitat i la qualitat de vida a les regions i 

municipis: Quines condicions marc són necessàries per a tal efecte?. A més, es preveu un 

debat al voltant del Llibre Verd sobre “El paper de les ciutats i regions en la recuperació verda 

i en la transició energètica cap a la neutralitat climàtica”. 

 

• Comissió de Recursos Naturals (NAT), serà híbrida entre presencial (Brussel·les) i en línia 

(18/09). L’agenda preveu el debat de diversos dictàmens: “Cap a un turisme més sostenible 

per a les ciutats i regions de la UE”, “De la granja a la taula – la dimensió local i regional”, 

“L’estratègia de la UE per la recuperació del món rural”, “El programa EU4Health”, “Un 

mecanisme reforçat de protecció civil de la Unió” i “Agroecologia”.  

 

• Comissió de Ciutadania, governança i afers institucionals (CIVEX), serà híbrida entre 

presencial (Brussel·les) i en línia (22/09). Es debatrà sobre sobre l’estat del dictàmens en 

curs i de la Conferència sobre el futur d’Europa, que ha de començar la propera tardor. 

 

• Comissió de Política de Cohesió Territorial (COTER), serà híbrida entre presencial (Brussel·les) 

i en línia (24/09). Es debatran els dictàmens: “Reptes del transport públic a ciutats i regions 

metropolitanes”, “El paper de la política de cohesió de la UE respecte al canvi econòmic 

intel·ligent i innovador a les regions en el context de la crisi coronavirus”, “El paquet REACT-

EU”; “Serveis públics transfronterers (CPS) a Europa”. Està previst un intercanvi d’opinions 

amb la directora general de pressupostos de la Comissió Europea sobre l’estat de les 

negociacions sobre el Marc Financer Plurianual 2021-2027 i, un debat de reflexió sobre el 

futur de la cooperació transfronterera a la Unió Europea. 

https://cor.europa.eu/es/events/Pages/4thENVECommissionMeeting.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/4th-NAT-commission-meeting.aspx
https://memportal.cor.europa.eu/Meeting/PublicActions/Convocations?meetingId=2164749&meetingSessionId=2204656
https://memportal.cor.europa.eu/Meeting/PublicActions/Convocations?meetingId=2164749&meetingSessionId=2204656
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• Comissió de Política Econòmica (ECON), serà en línia (29/09). ). Es debatran els dictàmens: 

“Revisió de la governança econòmica”, i el “Pla europeu de recuperació: instrument de 

recuperació i resiliència i instrument de suport tècnic”. Està previst un intercanvi d’opinions sobre 

els avenços en les futures relacions econòmiques i comercials UE-Regne Unit. 

 

A més, tindran lloc els següents esdeveniments:  

• 8 de setembre, en línia: 16a reunió de la Plataforma Tècnica de Cooperació sobre el Medi 

Ambient. 

• 10 i 11 de setembre, Düsseldorf (en línia): 6è taller del RegHub sobre «Millor regulació a 

la UE».  

• 11 de setembre, en línia: Seminari online «What is the role of young people in the future 

of Europe?», organitzat pel CdR i dirigit als estudiants, joves i/o polítics joves d’Europa.   

  

PARLAMENT EUROPEU (PE) 

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

sessió plenària del 14 al 17 de setembre a Estrasburg. Alguns dels temes més destacats d’aquest 

ple són: 

• La importància de la infraestructura urbana i verda - European Year of Greener Cities 2022. 

• Combatent l’abús sexual i l’explotació sexual infantil.  

• Els drets de la gent gran durant la crisi de la COVID-19 i més enllà.  

• Informe «El paper de la UE protegint i recuperant els boscos del món». 

• Informe sobre Mesures efectives pel «verd» Erasmus +, Europa Creativa i el Cos Europeu de 

Solidaritat 

• La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, intervindrà amb la presentació de l’Estat de la 

Unió. 

 

[+] Informació del Ple del Parlament Europeu. 

 

COMISSIÓ EUROPEA (CE) 

 

• 1 de setembre, en línia: Llançament de l’esdeveniment “Meet and Code”. Iniciativa 

europea per proporcionar a la generació més jove l’accés a competències digitals i codificació. 

• 5 de setembre, en línia: Diàleg ciutadà amb el vice-president executiu Valdis Dombrovskis. 

• 7-8 de setembre, Berlín, Alemanya: Celebració del Dia Europeu de la Competència. 

• 9 i 10 de setembre, Roma, Itàlia: Conferència ICSD 2020: 8ena Conferència Internacional 

sobre el desenvolupament durable.  

https://cor.europa.eu/en/events/Pages/econ-commission-vii-04.aspx
https://cor.europa.eu/es/events/Pages/16TechPlatform.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/reghub-sixth-workshop.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/role-young-people.aspx
https://europa.eu/newsroom/events/european-parliament-plenary-session-101_en
https://europa.eu/newsroom/events/meet-and-code-%E2%80%93-kick-event_fr
https://europa.eu/newsroom/events/citizens’-dialogue-online-executive-vice-president-valdis-dombrovskis_en
https://europa.eu/newsroom/events/european-competition-day_fr
https://europa.eu/newsroom/events/icsd-2020-8th-international-conference-sustainable-development_fr
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• 16 de setembre, Berlin, Alemanya:  Conferència “La nostra Europa social: forts junts”.  

• Del 16 al 22 de setembre: Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible 2020. El tema 

d'aquest any és "Mobilitat amb emissions zero per a tots". 

• 17 i 18 de setembre, Karlsruhe, Alemanya: Conferència “Els museus, un actiu per a la 

cohesió social”. 

• Del 18 de setembre al 8 d’octubre:  Setmana Europea del Desenvolupament Sostenible 

2020 

• 21 de setembre, en línia: Diàleg ciutadà amb la vice-presidenta executiva Margrethe 

Vestager i el comisari Virginijus Sinkevičius.  

• 22 i 23 de setembre, Nicòsia (Xipre): Conferència 2020 sobre els avenços de Nexus 

Science WEFE (Water-Energy-Food-Ecosystems).  

• Del 23 al 30 de setembre: #BEACTIVE Setmana Europea de l’Esport 2020 

• 25 de setembre, Brussel·les o en línia: Taller «El 5G pel creixement i la recuperació: 2º 

taller europeu de l’Observatori 5G».  

• 29 i 30 de setembre, Halle (Saale), Alemanya: Conferència sobre la Cohesió: El paper 

de la política de cohesió europea en l'era de la crisi del coronavirus. 

• 29 de setembre a 2 d’octubre, en línia: Urban Mobility Days, organitzats per la Comissió 

Europea. 

• 30 de setembre i 1 i 2 d’octubre, en línia: 9a conferència europea sobre ciutats 

sostenibles: Manheim 2020. 

 

ALTRES ESDEVENIMENTS EUROPEUS 

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

 

• 21 i 22 de setembre, Brussel·les: Consell d’Agricultura i Pesca (AGRIFISH).  

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

• 24 de setembre, Brussel·les: Consell per la Competitivitat (COMPET). Centrat en mercat 

interior i indústria.   

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

• 25 de setembre, Brussel·les: Consell per la Competitivitat (COMPET). Centrat en recerca. 

• 28 de setembre, Brussel·les: Consell de Transports, Telecomunicacions i Energia (TTE).    

 

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

 

 

https://europa.eu/newsroom/events/our-social-europe_fr
https://mobilityweek.eu/theme-2020/
https://europa.eu/newsroom/events/museums-asset-social-cohesion_fr
https://esdw.eu/
https://europa.eu/newsroom/events/citizens’-dialogue-online-executive-vice-president-margrethe-vestager-and-commissioner_en
https://europa.eu/newsroom/events/2020-wefe-nexus-science-advances_fr
https://ec.europa.eu/sport/week/news/week-launches-for-2020_en
https://europa.eu/newsroom/events/2nd-european-5g-observatory-stakeholder-workshop-–-5g-growth-and-recovery_fr
https://europa.eu/newsroom/events/cohesion-conference-role-eu-cohesion-policy-times-coronavirus-crisis_fr
http://www.eumd.org/
https://europa.eu/newsroom/events/9th-european-conference-sustainable-cities-and-towns-manheim-2020_fr
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2020/09/21-22/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2020/09/22/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2020/09/24/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2020/09/24/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2020/09/25/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/tte/2020/09/28/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/03/26-27/
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CONGRÉS DELS PODERS LOCALS I REGIONALS D’EUROPA (CPLRE) 

 

El 15 de setembre el Congrés celebra el Dia Internacional de la Democràcia. A més aquesta setmana, 

dies 15, 16 i 17, estan previstes les reunions de les comissions de governança, afers corrents i de 

seguiment respectivament. Així com també del Grup d’Experts Independents (GIE) per la Carta 

Europea de l’Autonomia Local, que es reunirà els dies 17 i 18 de setembre.  

El 26 de setembre el Congres celebrarà el Dia Europeu de les llengües. 

[+] Informació del CPLRE. 

 

 

ACTIVITATS A BARCELONA I CATALUNYA 

 

• 23 de setembre: Webinar «The Brussels Effect: How the European Union Rules the World», 

organtizat per l’IBEI i a càrrec d’Anu Bradford. Forma part de la sèrie de seminaris en línia 

«GLOBE Webinar».  

• 22 de setembre: Webinar “12th CIDOB – SWP – FES Dialogue: The challenges for the EU 

after the pandèmic” organitzat pel CIDOB, la Stiftung Wissenschaft und Politik i la Friedrich 

Ebert Stiftung. 

 

ACTIVITATS D’ENS LOCALS I ORGANISMES CATALANS A CIUTATS EUROPEES 

 

Sense novetats degut a la pandèmia.  

 

 

 

 

 

https://www.coe.int/en/web/congress/group-of-independent-experts-on-the-european-charter-of-local-self-government-gie-
http://www.congressdatabase.coe.int/WebForms/Public/Calendar.aspx
https://www.ibei.org/ca/globe-webinar-anu-bradford-the-brussels-effect-how-the-european-union-rules-the-world_193621
https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_geografiques/europa/12th_cidob_swp_fes_dialogue_the_challenges_for_the_eu_after_the_pandemic

