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Notícies UE

LA COMISSIÓ VON DERLEYEN: PERUNAUNIÓ QUE
S’ESFORÇA PERACONSEGUIRMÉS RESULTATS

La presidenta electa, Ursula von der Leyen, presentà el passat
10 de setembre el seu equip i ha revelat la nova estructura de la
pròxima Comissió Europea que haurà de ser aprovada pel
Parlament Europeu aquestmes d’octubre.

MÉS INFORMACIÓ
https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-
designate
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L'AUDIÈNCIA DE JOSEP BORRELLDAVANTEL PARLAMENT
EUROPEU TINDRÀ LLOC EL 7 D'OCTUBRE

Josep Borrell, designat per ocupar el càrrec d'alt representant de
la UE per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, compareixerà el
dilluns 7 d'octubre davant la comissió d'Afers Estrangers del
Parlament Europeu.

MÉS INFORMACIÓ:
https://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/ca/premsa/a
udiencia-de-josep-borrell-davant-el-parlament-europeu-tindra-
lloc-el-7-d-octubre

Notícies UE
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ÉS POSSIBLE VIURE 24 HORES SENSE PLÀSTICS?

Notícies UE

Actualment utilitzem plàstics per a tot, molts d’ells d’un
sol us, i sense adonar-nos consumim una gran
quantitat al llarg del dia i generant residus. Els residus
plàstics son uns dels majors contaminants de la Terra i
de la destrucció delMedi ambient.

Coneix com aconseguir viure sense utilitzar cap plàstic!
https://ec.europa.eu/spain/news/20190920_Is-it-
possible-to-live-24-hours-without-
plastics%3F_es?fbclid=IwAR0A1e3Y87VauZEUZXoOcy
RzW41puUknGv1Lq6Ag0-VGqPqsfpTXAV3Gfak
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TERCERARONDADEWIFI4EU

Notícies UE

font: European Commission - Audiovisual Services

La tercera ronda de WiFi4EU ja és aquí! Aquesta
iniciativa de la Unió Europea ha duit xarxes wifi fins a
més de 6.200 espais públics de municipis a tota
Europa.
WiFi4EU es un programa llançat per la UE amb el que
cerca oferir als ajuntaments dels distints municipis
europeus la possibilitat d’instal·lar punts d’accés a
Internet gratuït, amb un mínim de 30Mbps.
Aquest punt d’accés a connexió wifi estaria a
disposició de tots els ciutadans i hauria d’estar situat a
espais públics com parcs, places, edificis
administratius, biblioteques i centres de salut.

MÉS INFORMACIÓ:
https://ec.europa.eu/spain/news/20190919_The-third-
round-of-WiFi4EU-is-here%21_es
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EU PROTECTS: PERA UNA EUROPAMÉS SEGURA

Notícies UE

EU Protects esta formada per cents d’iniciatives de la
UE i mils depersones que treballen cada dia per a que
tots visquem a una Europa més segura.
La campanya EU Protects es centra en quatre
aspectes:
•La nostra seguretat
•La nostra salut
•El nostre medi ambient
•La nostra societat

MÉS INFORMACIÓ:
https://ec.europa.eu/spain/news/20190925_EU_prot
ect_for_a_safer_Europe_es

font: European Commission - Audiovisual Services
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26 DE SETEMBRE DIA EUROPEU DE LES LLENGÜES:
ESTATUS DEL CATALÀA LA UE:

Notícies UE

El català és reconegut com a llengua de comunicació
amb els ciutadans per les institucions de la UE.
Qualsevol ciutadà pot adreçar-se en català a la
Comissió, al Parlament, al Consell, al Defensor del
Poble o al Comitè de les Regions i té dret a rebre una
resposta en la seva llengua.

El Parlament Europeu va aprovar al 1990 una
resolució sobre la situació del català. El text és
conegut com la 'resolució Reding' i aposta per
reforçar la comunicació en català de les institucions
europees cap als ciutadans.

MÉS INFORMACIÓ:
https://ec.europa.eu/spain/news/20190925_EU_prot
ect_for_a_safer_Europe_es llengües:
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/es-
ES/Default.aspx

font: European Commission - Audiovisual Services
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27 DE SETEMBRE DIA INTERNACIONALDEL
TURISME, SABIES QUÈ...?

Notícies UE

Coneix algunes dades relacionades amb el turisme
actual i la seva evolució durant els darrers anys aquí:

https://ec.europa.eu/spain/news/20190927_World-
tourism-day-did-you-know-what-%3F_es

font: European Commission - Audiovisual Services
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BRÈXIT: EL NOU PARLAMENTEUROPEU REAFIRMA
EL SEU SUPORT INCONDICIONALA LA POSICIÓ DE
LA UNIÓ EUROPEA

Notícies UE

• L’hemicicle rebutja qualsevol acord de sortida que
no inclogui un mecanisme de protecció per Irlanda
• El Regne Unit serà l’únic responsable d’una sortida
sense acord
• Una nova pròrroga de la data límit és posible si el
Regne Unit ho sol·licita
L’acord de retirada assolit entre Londres i la UE és just,
equilibrat i proporciona seguretat jurídica, segons el
Parlament Europeu, que reitera el seu suport a un
Brèxit ordenat.

MÉS INFORMACIÓ:
https://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/ca
/premsa/brexit-el-nou-parlament-europeu-reafirma-
el-seu-suport-incondicional-a-la-posicio-de-la-unio-
europea
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MÉS INVERSIÓ EN RECERCA I PERAL PROGRAMA
ERASMUS

Notícies UE

• Joventut i investigació, principals prioritats del
Parlament
• Els Estats membres recuperaran 1 .800 milions de
superàvit de 2018
El ple del Parlament Europeu aprovà destinar 100
milions més per a investigació (80 milions per a
Horizon 2020) i mobilitat juvenil (20 milions d'euros
per a Erasmus+).

MÉS INFORMACIÓ:
https://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/ca
/premsa/mes-inversio-en-recerca-i-per-al-programa-
erasmus

font: European Commission - Audiovisual Services (Barcelona)
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TORNA #DISCOVEREU PERQUÈ ELS JOVES
CONEGUIN EUROPADE FRANC

Notícies UE

DiscoverEU és una iniciativa de la Unió Europea que
ofereix als joves de 18 anys l'oportunitat de conèixer
Europa a través d'un viatge amb Interrail gratuït.
El proper període obert del 7 al 28 de novembre de
2019.
Requisits:haver nascut entre l'1 de gener de 2001 i el
31 de desembre de 2001 (ambdós inclosos) i tenir la
nacionalitat d'un dels estats membres de la UE en el
moment de la adjudicació.
Els joves seleccionats (prèvia participació en un
concurs), podran fer un viatge de fins a 30 dies de
durada entre l'1 d'abril i el 31 d'octubre de 2020.

MÉS INFORMACIÓ:
https://europa.eu/youth/discovereu_es

font: European Commission - Audiovisual Services (Barcelona)
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CONVOCATÒRIA PERENFORTIR LES ORGANITZACIONS DE

CONSUMIDORS DE LA UE I IDENTIFICARESTRATÈGIES DE MARCA

POTENCIALMENTENGANYOSES

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
El seu objectiu general és reforçar

el paper de les organitzacions de

consumidors en relació a les

proves i la comparació de

productes de consum bàsics, tant

en el context nacional com

transfronterer, i identificar

estratègies de marca

potencialment enganyoses o

informació enganyosa que es

proporciona a l’embalatge, en

relació amb la qualitat dual.

MÈS INFORMACIÓ:
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-
cons-rppi-ag-
2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1 ;statusCodes=31094502
;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;

crossCuttingPrior

La data límit per a la presentació de propostes es el: 6 de novembre de 2019
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CONVOCATORIA PERA LES BEQUES ERC SYNERGYGRANTS PERA

PROJECTES D’INVESTIGACIÓ I RECERCADE TEMÀTICA LLIURE

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
L’objectiu és promoure avenços

substancials en les fronteres del

coneixement, impulsar els àmbits

científics i encoratjar noves línies

de recerca productives amb nous

mètodes i tècniques. Això

permetrà situar la investigació

transformadora no només a

l’avantguarda de la ciència

europea, sinó també convertir-se

en un referent a escala global.

MÉS INFORMACIÓ:
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-
2020-
syg;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1 ;statusCodes=31094501 ,31
094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047825;focus
AreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sort
Query=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=top

icSearchTablePageState

La data límit per a la presentació de propostes es el: 5 de novembre de 2019
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CONVOCATÒRIA D’AJUTS PERMILLORARLA COOPERACIÓ

INTERESTATAL PERCOMBATRE LES RUTES DE LADROGA

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
L’objectiu d’aquesta convocatòria

és fomentar propostes

interestatals de cooperació i

col·laboració per atacar el

problema de la droga. Es

finançaran activitats

encaminades a millorar la

cooperació, tant entre els estats

membres de la UE com entre

estats membres i tercers països

situats al llarg de les rutes de tràfic

de drogues cap i des de la UE. En

particular, es donarà suport a

projectes per millorar l’aplicació

de la llei a l’àrea del tràfic il·lícit de

drogues.

MÈS INFORMACIÓ:
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-
2019-ag-
drugs;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1 ;statusCodes=3109450
2;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=nul

l;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openin
gDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTabl
ePageState

La data límit per a la presentació de propostes es el: 15 de gener de 2020
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CONVOCATÒRIA D’AJUTS PERAREALITZARPROJECTES

TRANSNACIONALS EN ASIL, MIGRACIÓ I INTEGRACIÓ

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
La convocatòria per a l’any 2019

del programa AMIF(Asil, Migració

i Integració) està dividida en

diferents àmbits:

• Afavorir la integració de les

persones que necessiten protecció

mitjançant sistemes de patrocini

privats

• Orientació social dels

ciutadans de països tercers

nouvinguts a través de

la implicació de les comunitats

locals, incloent activitats de

mentoria i voluntariat:

• Integració social i econòmica

de dones migrants

• Sensibilització i campanyes d'informació sobre els riscos de la migració irregular a

països tercers seleccionats i a Europa

• Suport a les víctimes de tràfic d’éssers humans:

• Protecció dels nens en migració:

• Projectes transnacionals dels Estats membres per a la formació d'experts de l'àrea

asil i immigració

MÈS INFORMACIÓ:
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1 ;statusCodes=31094501
,31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAre
aCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=AMIF-2019-AG-
CALL;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicLi
stKey=callTopicSearchTableState

La data límit per a la presentació de propostes es el: 30 de gener de 2020
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ACCIÓ PREPARATÒRIA PER IMPULSARLA FORMACIÓ DE MÚSICS JOVES

AMB DIMENSIÓ EUROPEA (MUSIC MOVES EUROPE)

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
L’objectiu d’aquesta convocatòria

és identificar i donar suport a

almenys a deu programes pilot de

formació innovadors i sostenibles

per a joves músics i professionals

del sector musical que tinguin

una dimensió europea.

Les lliçons apreses d’aquestes

propostes de formació pilot han

de millorar la capacitat del sector

i contribuir a la seva

professionalització.

MÈS INFORMACIÓ:
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-
moves-europe-boosting-european-music-diversity-and-talent-call-
professionalisation-and_en

La data límit per a la presentació de propostes es el: 31 d'octubre de 2019
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AJUTS PER L’IMPULS DELDESENVOLUPAMENTTURÍSTIC SOSTENIBLE I LA

CAPACITATDE LES PIMES TURÍSTIQUES

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
l’objectiu d’impulsar el

desenvolupament turístic

sostenible i la capacitat de les

pimes turístiques mitjançant la

cooperació transnacional i la

transferència de coneixement.

L’objectiu específic de la

convocatòria és desenvolupar i

posar en marxa esquemes de

suport transnacionals i

intersectorials per tal de construir

la capacitat de creixement

sostenible de les pimes del sector

turístic.

MÈS INFORMACIÓ:
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-tourcoop-2019-3-
01 -boosting-sustainable-tourism-development

La data límit per a la presentació de propostes es el: 24 d'octubre de 2019
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AJUTS DEL PROGRAMACOSME PERA L’INTERNACIONALITZACIÓ DE

CLÚSTERS EUROPEUS

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
Els objectius principals del

programa són Intensificar la

col·laboració entre clústers i

xarxes de negocis de forma

transfronterera i possiblement

també a través dels límits

sectorials, promoure les

associacions estratègiques

paneuropees de clústers per a

internacionalitzar-se i liderar la

cooperació internacional de

clústers a àrees d'interès

estratègic cap a tercers països

fora d’Europa, així com donar

millor suport a les pimes en la

competència global.es en la

competència global.

La data límit per a la presentació de propostes es el: 30 d'octubre de 2019
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Decisió (UE) 2019/1566 de la Comissió de 4 de setembre de 2019 sobre la proposta d'iniciativa
ciutadana titulada «Salvem a les abelles i als agricultors-Cap a una agricultura respectuosa amb les
abelles per a un medi ambient sa»
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019D1566

Reglamento n.o 1 1 de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides (CEPE) —
Disposicions uniformes relatives a l'homologació de vehicles pel que fa als panys de portes i als
components de retenció de les portes [2019/1354]
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:42019X1354

Acord de col·laboració de pesca sostenible entre la Unió Europea i la República de Gàmbia.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:22019A0808(01 )&from=ES

Directiva (UE) 2019/1158 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a la
conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors, i per la qual es
deroga la Directiva 2010/18/UEdel Consell.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019L1158

Legislació i Documentació
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