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La taxa sobre transaccions financeres, el debat amb  Barroso sobre 
creixement i ocupació previ al Consell Europeu, mes ures per frenar l'atur 
juvenil, sancions més estrictes per combatre la des igualtat salarial entre 
homes i dones, el debat i vot d'una resolució sobre  la situació política a 
Ucraïna i el tractament que rep la líder de l'oposi ció Iúlia Timoixenko, així 
com la introducció de normes més estrictes per gara ntir la recuperació de 
les poblacions de tonyina vermella a l'Atlàntic ori ental i el Mediterrani, de 
les quals n'és ponent l'eurodiputat Raül Romeva, só n alguns dels temes de 
la sessió plenària del Parlament Europeu que se cel ebrarà del 21 al 24 de 
maig a Estrasburg. 
 
 
Suport a la taxa sobre transaccions financeres 
Els eurodiputats donen suport a la introducció d'un impost sobre les transaccions financeres, però 
advoquen per reformular la proposta de la Comissió Europea per tal de dificultar l'evasió i 
assegurar que l'impost s'aplica a un major nombre de transaccions i inversors. El Parlament 
Europeu votarà dimecres, 23 de maig, un informe de la comissió d'Afers Econòmics i Monetaris 
que recomana aplicar la taxa, encara que no tots els Estats membres la implementin. 

• Debat: Dimecres 23 de maig; 
• Vot: Dimecres 23 de maig; 
• Ponent: Anni Podimata  (S&D, Grècia); 
• Procediment: Consulta. 

 
   
Debat sobre creixement i ocupació previ al Consell Europeu 
Els diputats debatran sobre inversió, creixement i ocupació amb el president de la Comissió 
Europea, José Manuel Durao Barroso , el proper dimarts a les 15h00, un dia abans de la 
celebració de la cimera informal de caps d'Estat i de Govern de la UE dedicada a aquest tema. El 
mateix dia a les 9h00, el ple tractarà en un altre debat el paper i la definició de les petites i 
mitjanes empreses i el seu accés als fons estructurals europeus. 

• Debat: Dimarts 22 de maig; 
• Procediment: Declaracions del Consell i de la Comissió. 

 
 
Mesures per frenar l'atur juvenil 
El Parlament votarà dijous una resolució sobre les mesures preses per la UE per fomentar 
l'ocupació juvenil. En resposta a una pregunta oral, la Comissió Europea haurà d'explicar quines 
accions s'han dut a terme fins al moment a nivell comunitari per rebaixar la taxa d'atur dels 
menors de 26 anys. El 2011, prop de 7,5 milions de joves europeus d'entre 15 i 24 anys no tenien 
feina ni seguien cap tipus de formació. 

• Debat: Dimecres 23 de maig; 
• Vot: Dijous 24 de maig; 
• Procediment: Pregunta oral a la Comissió i resolució. 
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Prohibició gradual dels abocadors i de la incinerac ió de materials reciclables 
L'Eurocambra votarà dijous un informe que demana a la Comissió propostes legislatives amb 
l'objectiu de prohibir gradualment els abocadors de residus i eliminar la incineració de materials 
reciclables d'aquí al 2020. Els diputats subratllen que l'ús eficient i la recuperació dels recursos 
naturals ajudaran a reforçar la competitivitat de la UE. A més, advoquen per eliminar les 
subvencions perjudicials per al medi ambient. 

• Debat: Dimecres 23 de maig; 
• Vot: Dijous 24 de maig; 
• Ponent: Gerben-Jan Gerbrandy  (ALDE, Països Baixos); 
• Procediment: Informe d'iniciativa. 

 
 
Sancions més estrictes per combatre la desigualtat salarial 
La Comissió ha d'imposar sancions més dures contra les empreses que no compleixin amb la 
igualtat salarial entre dones i homes. En un informe que el ple votarà el dijous, els diputats 
reclamen a l'executiu de la UE que estudiï mesures com les multes administratives o l'exclusió de 
subvencions públiques en la pròxima revisió de la normativa sobre igualtat entre homes i dones 
en el treball. La bretxa salarial a la UE-27 és del 16,4%, i fins i tot s'ha ampliat en alguns països. 

• Debat: Dijous 24 de maig; 
• Vot: Dijous 24 de maig; 
• Ponent: Edit Bauer  (PPE, Eslovàquia); 
• Procediment: Informe d'iniciativa. 

 
 
Resolució sobre la lluita contra l'homofòbia 
L'Eurocambra votarà dijous una resolució sobre la lluita contra l'homofòbia a Europa. El Parlament 
Europeu es va pronunciar l'abril de 2009 sobre la directiva contra la discriminació per motius 
d'orientació sexual, edat, religió o discapacitat. El text ha estat bloquejat en el Consell des de 
llavors.  

• Debat: Dimarts 22 de maig; 
• Vot: Dijous 24 de maig; 
• Procediment: Declaracions del Consell i la Comissió i resolució. 

 
 
Normes més estrictes per protegir la població orien tal de tonyina vermella 
El Parlament Europeu es pronunciarà dimecres sobre la introducció de normes més estrictes en la 
legislació comunitària per garantir la recuperació de les poblacions de tonyina vermella a l'Atlàntic 
oriental i el Mediterrani. Entre aquestes normes destaquen la reducció del total admissible de 
captures i el reforç dels controls. El responsable d'aquest assumpte és l'eurodiputat Raül Romeva  
(Verds/ALE). 

• Debat: Dimarts 22 de maig; 
• Vot: Dimecres 23 de maig; 
• Ponent: Raül Romeva  (Verds/ALE, Espanya); 
• Procediment: Codecisió, primera lectura. 

  
 
Nou protocol de pesca entre la UE i Moçambic 
El Parlament Europeu votarà el dijous el nou protocol pesquer entre la UE i Moçambic, que 
s'aplica de forma provisional des del passat 1 de febrer. El protocol ofereix possibilitats de pesca a 
75 vaixells comunitaris d'Espanya (38 llicències), França (28 llicències), Portugal (7 llicències), 
Itàlia (una llicència) i Regne Unit (una llicència). En el cas d'Espanya, les llicències es 
distribueixen entre 22 cerquers tonyinaires i 16 palangrers de superfície. La ponent és la socialista 
espanyola Dolores García-Ferro . 

• Debat: Dimecres 23 de maig; 
• Vot: Dimecres 23 de maig; 
• Ponent: Dolores García-Hierro  (S&D, Espanya); 
• Procediment: Aprovació. 
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Drets humans en el marc de l'acord comercial amb Co lòmbia i Perú 
Dijous al matí, els eurodiputats demanaran a la Comissió que expliqui quins mecanismes proposa 
per garantir el respecte dels drets humans en el marc de l'acord comercial amb Colòmbia i Perú. 
A més, l'executiu comunitari haurà d'aclarir com estan contribuint els ajuts de la UE a millorar la 
situació dels drets humans, en particular dels nens, les dones i els pobles indígenes, així com els 
drets de treballadors i sindicalistes. 

• Debat: Dijous 24 de maig; 
• Procediment: Pregunta oral a la Comissió i resolució. 

 
 
Veneçuela: possible retirada de la Comissió Interam ericana de Drets Humans 
El Parlament Europeu debatrà i votarà el dijous a la tarda una resolució sobre l'anunci del govern 
veneçolà que establirà un comitè per avaluar la seva possible retirada de la Comissió 
Interamericana de Drets Humans (CIDH). 

• Debat i vot: Dijous 24 de maig; 
• Procediment: Resolucions sobre drets humans, democràcia i Estat de dret. 

 
   
Ucraïna: el Parlament Europeu es pronuncia sobre el  cas Timoixenko 
Els diputats debatran dimarts la situació política a Ucraïna i, en particular, el tractament que rep la 
líder de l'oposició Iúlia Timoixenko , empresonada des de fa mesos. La discussió a l'Eurocambra 
arribarà després que el president del Parlament Europeu, Martin Schulz , hagi aconseguit que el 
primer ministre ucraïnès, Mykola Azarov , autoritzés al Parlament a enviar un equip mèdic per 
tractar Timoixenko i un grup d'observadors en el seu segon judici, encara pendent de celebració. 

• Debat: Dimarts 22 de maig (Ucraïna) / Dimecres 23 de maig (Sudan i Guinea Bissau); 
• Vot: Dijous 24 de maig (Ucraïna); 
• Procediment: Declaració de la Comissió Europea i resolució. 

 
 
Més informació sobre les inversions xineses a Europ a 
A diferència dels Estats Units, la UE no sap exactament fins a quin punt la Xina ha penetrat en les 
economies dels Estats membres mitjançant inversions en empreses o la compra de deute sobirà. 
Segons un informe que el ple votarà el dimecres, la UE ha de crear un organisme de control de la 
inversió estrangera estratègica semblant al que ja funciona als EUA. 

• Debat: Dimarts 22 de maig; 
• Vot: Dimecres 23 de maig; 
• Ponent: Marielle de Sarnez  (ALDE, França); 
• Procediment: Informe d'iniciativa. 

 
 
Reforç dels drets dels consumidors vulnerables 
El Parlament Europeu debatrà dilluns un informe que reclama ampliar els drets dels consumidors 
vulnerables. El text ressalta que, en algun moment, tots els consumidors poden trobar-se en 
situacions de vulnerabilitat i demana a les institucions comunitàries que aprovin un marc legislatiu 
més estricte, especialment en els sectors amb major risc d'abús, com el transport o la indústria 
financera. La ponent de l'informe és la socialista espanyola María Irigoyen . 

• Debat: Dilluns 21 de maig; 
• Vot: Dimarts 22 de maig; 
• Ponent: María Irigoyen  (S&D, Espanya); 
• Procediment: Informe d'iniciativa. 

 
 
 
 
 
 



SESSIÓ PLENÀRIA 
 

 
Servei de Premsa  
Direcció de relacions amb els mitjans de comunicació 
Director - Portaveu: Jaume DUCH GUILLOT 4 

CONTACTES 
 
Oficina del Parlament Europeu a Barcelona 
Sergi BARRERA 

: +34 93 272 20 44 (Barcelona) / + 33 3 881 78166 (Estrasburg) 

: +34 679 896 498 

: sergi.barrera@europarl.europa.eu 

: www.europarlbarcelona.eu 

: www.facebook.com/EuroparlCAT  

: @Europarl_CAT 
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: +33 3 881 72051 (Estrasburg) 
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