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Cancell d’entrada 

 

 

Els passats dies 17 i 18 d’octubre va tenir lloc a Brussel·les el Consell Europeu entre els caps d’Estat i de 

Govern dels Estats de la Unió Europea. Aquestes reunions, que tenen lloc de forma regular a Brussel·les, 

serveixen de guia per al projecte europeu i determinen les línies mestres del procés legislatiu de la Unió 

Europea. En aquest context, el següent document recull les conclusions de la darrera de les reunions que, tot 

i estar molt enfocada en el Brexit, es va parlar també sobre el conflicte de Turquia, el Marc Financer 

Plurianual, la possible ampliació de la UE, el proper cicle institucional i s’ha intentat avançar en el camp 

climàtic. 

 

Amb aquest document que teniu entre mans, el que es pretén és que els diferents departaments que 

conformen el Govern de les Illes Balears puguin accedir de manera concisa i directa a les conclusions de cada 

Consell Europeu i el seu context. D’aquesta manera, es facilita la transmissió de les principals línies mestres 

de la política europea perquè els diferents actors puguin tenir els darrers impulsos polítics de Brussel·les. Cal 

tenir present que aquestes orientacions serveixen després com a guia a la Comissió Europea per a desglossar 

les diferents iniciatives legislatives i no legislatives, i és important que el Govern de les Illes Balears n’estigui 

informat des del primer moment.   

 

Finalment, ressaltar que estau davant les primeres publicacions d’aquests informes de Consell Europeu, i 

que necessitam el vostre parer. Volem que aquest informe esdevingui un instrument viu i dinàmic, útil per al 

vostre treball diari en relació amb la UE, i és per això que us convidam a fer-lo vostre. Us encoratjam a 

demanar més informació o aclariment de qualsevol dels punts que es plantegen. 

 

 

Salutacions cordials, 

 

 

 

 

Antoni Vicens-i-Vicens 

Director General de Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears 
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1. Brexit 

El Consell Europeu va ratificar el nou Acord sobre la retirada del Regne Unit i Irlanda del Nord de la Unió 

Europea, així com de la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica. En conseqüència, es convida a la Comissió, 

el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea a que es prenguin les disposicions necessàries per a 

assegurar-se que aquest acord pugui entrar en vigor dia 1 de novembre de 2019, per tal de possibilitar una 

retirada ordenada.  

El Consell Europeu va aprovar també la Declaració política en la que s’exposa el marc de les futures relacions 

entre la Unió Europea, el Regne Unit i Irlanda del Nord. Es va reiterar el compromís de la Unió a establir en el 

futur una associació tant estreta com sigui possible amb el Regne Unit, en consonància amb la Declaració 

política. El plantejament de la Unió seguirà estant definit per les posicions i principis generals enunciats a les 

orientacions que ja ha acordat el Consell Europeu, així com a les diferents declaracions, especialment les del 

25 de novembre de 2018. El Consell Europeu seguirà treballant aquest tema de manera permanent. 

Així mateix, el Consell Europeu va reiterar el seu agraïment a Michael Barnier per els seus esforços com a 

negociador principal de la Unió i per la seva contribució en el manteniment de la unitat entre els vint-i-set 

Estats membres al llarg de les negociacions sobre la retirada del Regne Unit de la Unió Europea.  

2. Turquia 

El Consell Europeu va ratificar les Conclusions del Consell de la UE del 14 d’octubre de 2019 sobre el nord-est 

de Síria.  

La UE condemna l’acció militar unilateral de Turquia al nord-est de Síria, sostenint que provoca un patiment 

humà inacceptable, soscava la lluita contra el Daesh i suposa una greu amenaça per a la seguretat d’Europa. 

El Consell Europeu pren nota sobre l’anunci dels Estats Units i Turquia sobre una suspensió de totes les 

operacions militars, i insta a Turquia a que posi fi a la seva acció militar, retiri les seves forces i respecti el 

Dret internacional humanitari. En la línea de les Conclusions del Consell del 14 d’octubre de 2019, recorda 

que alguns Estats membres han decidit suspendre la concessió de llicències d’exportació d’armes a Turquia. 

La Unió Europea segueix compromesa amb el seu esforç per abordar de manera efectiva la greu crisi 

humanitària i de refugiats en funció de com evolucionin les necessitats. També es dóna suport als Estats 

membres que s’enfrontin a desafiaments més greus en matèria de fluxos migratoris en el Mediterrani 

oriental.  

3. Activitats il·legals de perforació 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/14/council-conclusions-on-north-east-syria/
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El Consell Europeu va ratificar les Conclusions del Consell de la UE del 14 d’octubre de 2019 sobre les 

activitats il·legals de perforació per part de Turquia a la zona econòmica exclusiva de Xipre i reafirma la seva 

solidaritat amb aquest país. 

4. Vol MH17 

D’acord amb les Conclusions del 20 de juliol de 2019 del Consell de la UE, el Consell Europeu reitera el seu 

suport a totes les iniciatives dutes a terme en nom de les víctimes del vol MH17 i de les seves famílies per 

establir la veritat, la justícia i la rendició de comptes i sol·licita als Estats que cooperin plenament amb la 

investigació d’acord amb la Resolució 2166 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides.  

5. Ampliació de la UE 

Durant la reunió de Consell Europeu, els dirigents de la UE han debatut sobre l’obertura de les negociacions 

d’adhesió amb Albània i la República de Macedònia del Nord, i han acordat abordar de nou la qüestió abans 

de la Cimera entre la UE i els Balcans Occidentals, que es celebrarà a Zagreb el maig de 2020. 

6. Marc Financer Plurianual per al període 2021-2027 

Arran d’una exposició de la Presidència, el Consell Europeu ha intercanviat impressions sobre qüestions clau 

del proper marc financer plurianual, com ara el nivell global, els volums dels principals àmbits d’actuació, el 

finançament i els ingressos i les correccions, així com la condicionalitat i els incentius. En virtut del debat, el 

Consell Europeu insta a la Presidència a que presenti un marc de negociació col·lectiva amb xifres abans del 

proper Consell Europeu de desembre de 2019. 

7. Proper cicle institucional 

El Consell Europeu ha intercanviat impressions amb la presidenta electa de la Comissió, Úrsula von der 

Leyen, sobre la contribució a la Comissió a l’aplicació de les prioritats de la UE que figuren a l’Agenda 

Estratègica, i s’ha pres nota de l’informe presentat pel primer ministre de Finlàndia sobre l’actuació 

consecutiva a l’Agenda Estratègica del Consell. 

A més, el Consell Europeu ha adoptat la Decisió per la qual es nomena Christine Lagarde presidenta del Banc 

Central Europeu. 

8. Canvi climàtic 

El Consell Europeu ha acollit amb satisfacció els resultats de la Cimera Internacional de les Nacions Unides 

sobre l’Acció Climàtica de 2019 pel que fa a l’ambició, l’acció i solidaritat. L’amenaça que suposa el canvi 

climàtic requereix la intensificació de l’acció pel clima, tant per part de la UE com a escala mundial. El Consell 

Europeu es compromet a mantenir la UE al cap d’una transició ecològica socialment justa i equitativa en el 

https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/mff-negotiations/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/18/christine-lagarde-appointed-president-of-the-european-central-bank/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2019/09/23-26/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2019/09/23-26/
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marc de l’aplicació de l’Acord de Paris, en consonància amb les seves conclusions de juny de 2019. El Consell 

Europeu recolza les prioritats de la CP25, així com l’atenció prestada a la relació entre els oceans i el clima. El 

Consell Europeu ultimarà les seves orientacions sobre l’estratègia a llarg termini de la UE en relació amb el 

canvi climàtic,  amb vista a l’adopció i presentació de l’estratègia davant la Convenció Marc de les Nacions 

Unides sobre el Canvi Climàtic a principis de 2020. 

 

Podeu trobar l’enllaç amb les conclusions i més informació del Consell Europeu clicant aquí. 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2019/06/20-21/
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