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Barcelona, divendres 21 d'octubre de 2011 
 
 

Destacats del ple. Estrasburg, 24 a 27 d'octubre de  
2011 
 
 
Noves normes contra la pornografia infantil i l'abú s sexual de menors; el 
pressupost de la UE per al 2012; l'obertura del mer cat de treball als 
ciutadans romanesos i búlgars; més facilitats per a  les mares solteres; el 
guanyador del Premi Sàkharov 2011; el torn de pregu ntes a la Comissió 
Europea, representada per Michel Barnier, Neelie Kr oes i John Dalli; 
facilitats per a l'accés de les pimes a la contract ació pública; mesures per a 
la inclusió de les persones discapacitades; l'avalu ació de les conclusions 
del Consell Europeu i la reforma del govern econòmi c mundial, són alguns 
dels temes de la sessió plenària que se celebrarà d el 24 al 27 d'octubre a 
Estrasburg. 

 
 
L'Eurocambra avalua les conclusions del Consell Eur opeu  
Els eurodiputats analitzaran dijous, 27 d'octubre, a les 10h30 els resultats de la 
cimera de caps d'Estat i de Govern que tindrà lloc aquest diumenge, 23 d'octubre. 
Els presidents del Consell Europeu, Herman Van Rompuy , i de la Comissió
Europea, José Manuel Durao Barroso , participaran en el debat. 

• Debat: Dijous 27 d'octubre. 
 
 
Pressupost de la UE per al 2012  
El Parlament Europeu debatrà i votarà dimecres, 26 d'octubre, la seva posició 
sobre el pressupost de la Unió Europea per a l'any vinent. El resultat de la votació 
marcarà el punt de partida de les negociacions pressupostàries entre 
l'Eurocambra i el Consell (ministres de Finances dels Estats membres), que es 
prolongaran durant tres setmanes. 

• Procediment pressupostari; 
• Ponents: Francesca BALZANI  (S&D, Itàlia) i José Manuel 
FERNANDES (PPE, Portugal); 
• Debat: Dimecres 26 d'octubre; 
• Vot: Dimecres 26 d'octubre. 
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Noves normes contra la pornografia infantil i l'abú s sexual de menors  
El Parlament Europeu es pronunciarà dijous, 27 d'octubre, sobre una directiva 
que introdueix sancions mínimes a tota la UE contra la pornografia infantil, l'abús i 
l'explotació sexual de menors. La nova norma, acordada amb el Consell, obliga 
els Estats membres a eliminar o, si no fos possible, bloquejar les pàgines web 
que continguin pornografia infantil. Aquesta nova directiva també reforça la 
prevenció i l'assistència a les víctimes. Els Estats membres tindran dos anys per 
transposar la normativa. 

• Procediment: Codecisió, primera lectura; 
• Ponent: Roberta ANGELILLI  (PPE, Itàlia); i José Manuel 
FERNANDES (PPE, Portugal); 
• Debat: Dimecres 26 d'octubre; 
• Vot: Dimecres 26 d'octubre. 

 
 
Guanyador del Premi Sàkharov 2011  
El president del Parlament Europeu, Jerzy Buzek , i els líders dels grups polítics 
elegiran dijous al guanyador de l'edició d'enguany del premi Sàkharov a la llibertat 
de consciència. Els tres candidats són la comunitat colombiana per la pau de San 
José de Apartadó, un grup de cinc activistes de la Primavera Àrab i el periodista 
bielorús Dzimitry Bandarenka. 

• Reunió de la conferència de presidents: Dijous 27 d'octubre. 
 
 
Per un accés més fàcil de les pimes a la contractac ió pública  
Les petites i mitjanes empreses haurien de tenir més facilitats per accedir als 
contractes públics a la UE, d'acord amb un informe de la comissió de Mercat 
Interior i Protecció del Consumidor que el Parlament Europeu votarà dimarts, 25 
d'octubre. 

• Procediment: Informe d'iniciativa; 
• Ponent: Heide RÜHLE  (Verds/ALE, Alemanya); 
• Debat: Dilluns 24 d'octubre; 
• Vot: Dimarts 25 d'octubre. 

 
 
Obertura del mercat de treball als ciutadans romane sos i búlgars  
El Parlament votarà dimarts, 25 d'octubre, un informe que demana als Vint-i-set
que obrin els seus mercats laborals als ciutadans búlgars i romanesos abans de 
finalitzar l'any. Els diputats lamenten les recents propostes legislatives d'alguns 
països de la UE "destinades a soscavar els drets dels treballadors dels Estats 
membres que es van adherir a la UE el 2004 i 2007". De la mateixa manera, 
demanen la Comissió Europea que investigui si aquestes polítiques infringeixen 
la normativa europea. 

• Procediment: Informe d'iniciativa; 
• Ponent: Traian UNGUREANU  (PPE, Romania); 
• Debat: Dilluns 24 d'octubre; 
• Vot: Dimarts 25 d'octubre. 
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Inclusió de les persones discapacitades 
Els diputats també votaran dimarts un informe de la comissió d'Ocupació i Afers
Socials sobre la mobilitat i la inclusió de les persones discapacitades, redactat per 
l'eurodiputat hongarès Ádám KÓSA  (PPE), qui és sordmut. El text recorda que a 
Europa hi ha més de 80 milions de persones amb discapacitat (al voltant del 16% 
de la població de la UE) i subratlla que la despesa financera en benefici de les 
persones discapacitades "és una inversió rendible a llarg termini que redunda en 
el benestar de tots". 

• Procediment: Informe d'iniciativa; 
• Ponent: Ádám KÓSA  (PPE, Hongria); 
• Debat: Dilluns 24 d'octubre; 
• Vot: Dimarts 25 d'octubre. 

 
 
Acomiadaments a Europa: ArcelorMittal i Nokia  
Els eurodiputats analitzaran amb la Comissió Europea l'increment 
d'acomiadaments a Europa com a conseqüència de la crisi. El debat tindrà lloc 
dimarts a les 15h00 i se centrarà en els casos d'ArcelorMittal i Nokia. 

• Debat: Dimarts 25 d'octubre. 
 
 
El mercat únic: una via per sortir de la crisi  
El ple aprofitament del mercat únic podria originar un creixement de prop del 4% 
del PIB de la UE en els propers 10 anys. Els eurodiputats interrogaran dimarts 
sobre les dotze prioritats de l'Acta del Mercat Únic als eurocomissaris Michel 
Barnier , Neelie Kroes i John Dalli , responsables de Mercat Interior i Serveis 
Financers, Agenda Digital, i Salut i Política de Consum, respectivament. 

• Procediment: Torn de preguntes a la Comissió; 
• Debat: Dimarts 25 d'octubre. 

 
 
Més facilitats per a les mares solteres  
El Parlament Europeu votarà el proper dimarts un informe de la comissió de Drets 
de la Dona i Igualtat de Gènere amb propostes per millorar l'accés de les mares 
solteres a l'habitatge, el treball, la formació i els serveis socials. Els diputats 
sol·liciten als països de la UE que apliquin deduccions fiscals a aquest col·lectiu i 
reclamen incentius per a les empreses que ofereixin serveis de guarderia als 
seus empleats. L'Eurocambra també debatrà dimarts la situació de la directiva 
sobre el permís de maternitat. 

• Procediment: Informe d'iniciativa; 
• Ponent: Barbara MATERA  (PPE, Itàlia); 
• Debat: Dilluns 24 d'octubre; 
• Vot: Dimarts 25 d'octubre. 
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Reforma del govern econòmic mundial  
Un FMI més democràtic, fort i independent, un consell internacional de bancs 
centrals, un impost mundial sobre les transaccions financeres i una nova 
estratègia comercial amb els països emergents són algunes de les propostes 
incloses en un informe que el Parlament Europeu votarà el proper dimarts, 25 
d'octubre. Els diputats també demanen posar límit a la manipulació política dels 
tipus de canvi i suggereixen capitalitzar per separat les activitats bancàries 
tradicionals. 

• Procediment: Informe d'iniciativa; 
• Ponent: Gunnar HÖKMARK  (PPE, Suècia); 
• Debat: Dilluns 24 d'octubre; 
• Vot: Dimarts 25 d'octubre. 

 
 
Normes per impedir l'accés de les màfies als fons p úblics  
La UE necessita regles més estrictes per prevenir l'accés de les organitzacions 
mafioses als fons públics, segons un informe de la comissió de Llibertats Civils, 
Justícia i Afers d'Interior que el ple votarà dimarts. Els diputats també demanen 
noves normes per impedir que les empreses vinculades al crim organitzat puguin 
obtenir contractes públics. El Parlament Europeu hauria de crear una comissió 
especial per investigar la infiltració de les organitzacions criminals en el sector 
públic i els circuits d'economia legal. 

• Procediment: Informe d'iniciativa; 
• Ponent: Sonia ALFANO  (ALDE, Itàlia); 
• Debat: Dilluns 24 d'octubre; 
• Vot: Dimarts 25 d'octubre. 

 
 
Asil: aproximar els drets dels refugiats i d'altres  persones sota prote cció 
internacional 
Les persones que corren el risc de patir danys greus si tornen al seu país natal, 
com la tortura o la pena de mort, han de gaudir de drets equiparables als dels 
refugiats a tota la UE, segons la revisió de la "directiva de qualificació" que el 
Parlament Europeu votarà dijous. Aquests drets inclouen l'accés a l'ocupació, la 
formació professional, l'educació i la sanitat. Aquesta és la primera de les sis 
propostes del "paquet d'asil" on Parlament i Consell arriben a un acord. 

• Procediment: Codecisió, primera lectura; 
• Ponent: Jean LAMBERT  (Verds/ALE, Regne Unit); 
• Debat: Dimecres 26 d'octubre; 
• Vot: Dijous 27 d'octubre. 
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CONTACTE 
 
Oficina del Parlament Europeu a Barcelona 
Sergi BARRERA 

: +34 93 272 20 44 

: +33 3 881 78166 (Estrasburg) 

: +34 679 896 498 

: sergi.barrera@europarl.europa.eu 

: www.europarlbarcelona.eu 

: facebook.com/EuroparlCAT 

: twitter.com/Europarl_CAT 
 

 
Servei de Premsa 
Natalia DASILVA 

: +33 3 881 73661 (Estrasburg) 

: +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  
 

 
 


