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Barcelona, dimarts 29 de novembre de 2011 
 
 

Destacats del ple. Brussel·les, 30 de novembre i 1 de 
desembre de 2011 
 
 
La compareixença per primer cop davant l'Eurocambra  del nou president 
del BCE, Mario Draghi, i l'anàlisi dels treballs de l BCE al 2010 en un informe 
del qual n'és ponent l'eurodiputat Ramon Tremosa; e l debat amb Olli Rehn i 
la presidència polonesa sobre el proper Consell Eur opeu; el pressupost de 
la UE per al 2012; l'adhesió de Croàcia a la UE; i el vot final sobre la 
modificació del reglament del Parlament Europeu per  incloure un nou codi 
de conducta dels eurodiputats; són alguns dels prin cipals temes de la 
sessió plenària que se celebrarà demà i demà passat  a Brussel·les. 
 
 
Els eurodiputats analitzen amb Mario Draghi els tre balls del BCE  
Dijous al matí, el president del BCE, Mario Draghi , compareixerà per primera 
vegada al Parlament Europeu per fer balanç de les activitats del BCE. 
L'eurodiputat català Ramon Tremosa  (ALDE) és l'autor d'un informe que analitza 
les tasques del BCE el 2010, en el qual els diputats donen suport a la compra de 
bons en el mercat secundari, demanen un ministre de finances europeu i donen 
suport a la creació d'un tresor únic i d'un fons monetari europeu. 

• Procediment: Resolució no legislativa; 
• Ponent: Ramon Tremosa  (ALDE, Espanya); 
• Debat: Dijous 1 de desembre; 
• Vot: Dijous 1 de desembre. 

 
 
Debat sobre el proper Consell Europeu  
Els eurodiputats debatran la situació econòmica de la UE amb el vicepresident de 
la Comissió, Olli Rehn , i el secretari d'Estat polonès per a Assumptes Europeus, 
Mikołaj Dowgielewicz . El debat, que servirà de preparació per a la propera 
cimera dels Vint-i-set (el 9 de desembre), se celebrarà demà, dimecres 30 de 
novembre, a les 15h00. 

• Procediment: Declaracions de la Comissió i del Consell; 
• Debat: Dimecres 30 de novembre. 
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L'Eurocambra vota el pressupost de la UE per al 201 2  
El Parlament Europeu es pronunciarà aquest dijous, 1 de desembre, sobre el 
pressupost de la UE per al 2012. Els eurodiputats també votaran una rectificació 
dels comptes d'enguany, ja que la Comissió Europea s'ha quedat sense fons per 
sufragar les despeses de diversos projectes en els Estats membres. 
L'Eurocambra i el Consell van arribar a un acord sobre ambdós temes el 18 de 
novembre. 

• Procediment pressupostari; 
• Ponent: Francesca Balzani (S&D, Itàlia); 
• Debat: Dijous 1 de desembre; 
• Vot: Dijous 1 de desembre. 

 
 
Un pas més cap a l'adhesió de Croàcia a la UE  
L'Eurocambra decidirà dijous si aprova l'adhesió de Croàcia a la UE. Si els 
diputats es posicionen a favor, s'obrirà el camí per a la signatura del Tractat 
d'Adhesió, que els Vint-i-set i Croàcia han de ratificar abans de l'ingrés del país 
balcànic a la UE el 2013. 

• Procediment: Aprovació de l'adhesió i resolució no legislativa sobre la 
sol·licitud de l'ingrés de Croàcia a la UE; 

• Ponent: Hannes Swoboda  (S&D, Àustria); 
• Debat: Dimecres 30 de novembre; 
• Vot: Dijous 1 de desembre. 

 
 

Vot final sobre el codi de conducta dels eurodiputa ts  
El Parlament Europeu votarà dijous el nou codi de conducta dels eurodiputats. El 
document estableix les normes i principis que els membres del Parlament 
Europeu han de respectar en els seus contactes amb persones alienes a 
l'Eurocambra, amb l'objectiu d'evitar els conflictes d'interessos. 

• Procediment: Esmenes al reglament del Parlament Europeu; 
• Ponent: Carlo Casini  (PPE, Itàlia); 
• Vot: Dijous 1 de desembre. 

 
 
Per una coordinació de polítiques econòmiques més e ficaç i menys 
tecnocràtica 
 El Parlament Europeu votarà dijous la seva posició sobre el primer "semestre 
europeu" -el mecanisme creat per coordinar polítiques econòmiques, clau per 
assolir els objectius del nou govern econòmic de la UE- que acaba de concloure. 
L'informe posa de relleu la necessitat urgent de reformar el sistema perquè 
aquest adquireixi major legitimitat democràtica i no es limiti a un mer exercici 
tècnic. 

• Procediment: Resolució no legislativa; 
• Ponent: Pervenche Berès  (S&D, França); 
• Debat: Dimecres 30 de novembre; 
• Vot: Dijous 1 de desembre. 
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Sida: Més de 25.000 noves infeccions a Europa  
Tenint en compte les més de 25.000 noves infeccions del virus VIH/sida 
registrades el 2009 i el fet que només el 30% dels malalts són conscients de ser 
portadors del virus, el Parlament Europeu adoptarà una resolució dijous, Dia 
Mundial de la Lluita contra la Sida, on exigeix un accés més equitatiu a les 
mesures de prevenció, proves, tractament i atenció dels afectats. 

• Procediment: Resolució no legislativa; 
• Debat: Dijous 1 de desembre; 
• Vot: Dijous 1 de desembre. 

 
 
Lluita contra l'abandonament escolar a la Unió Euro pea  
Per tal de reduir la taxa d'abandonament escolar per sota del 10% a la UE, els 
eurodiputats insten els Estats membres a aplicar reformes educatives adreçades 
principalment als nens d'entorns més desfavorits, com a immigrants o gitanos. En 
una resolució no vinculant, la comissió de Cultura del Parlament Europeu també 
demana perllongar l'educació obligatòria fins als 18 anys a tota la UE i proposa la 
creació de "centres de segona oportunitat" per als que van deixar prematurament 
l'escola. 

• Procediment: Resolució no legislativa; 
• Ponent: Mary Honeyball  (S&D, Regne Unit); 
• Vot: Dijous 1 de desembre. 

 
 

CONTACTE 
 
Oficina del Parlament Europeu a Barcelona 
Sergi BARRERA 

: +34 93 272 20 44 

: +34 679 896 498 

: sergi.barrera@europarl.europa.eu 

: www.europarlbarcelona.eu 

: facebook.com/EuroparlCAT 

: twitter.com/Europarl_CAT 
 

 
Servei de Premsa 
Natalia DASILVA 

: +32 2 28 44301 (Brussel·les) 

: +32 498 98 39 85 

: prensa-es@europarl.europa.eu 
 
 
Servei Audiovisual 
Eliana DRITSAS 

: +32 2 28 31012 (Brussel·les) 

: eliana.dritsas@europarl.europa.eu  
 

 
 


