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Destacats de la 
sessió del 2 i 3 de 
maig 
 
Aquesta setmana, durant el ple que 
se celebra avui i demà a 
Brussel·les, la Comissió Europea 
presentarà aquesta tarda a les 
13h00 a l'hemicicle la proposta de 
pressupost plurianual per a la UE 

després de 2020. Demà a les 9h00 el ple debatrà sobre el futur de la UE 
amb el primer ministre belga, Charles Michel. Imatges en directe per EbS i 
webstream. 
 
El pressupost de la UE a partir del 2020: noves propostes a debat 
 
Els eurodiputats analitzaran avui dimecres a partir de les 13h00 amb la Comissió 
Europea les noves propostes sobre el pressupost comunitari a llarg termini i la reforma 
del model d'ingressos i despeses.  
 
Els eurodiputats volen que el nou pressupost plurianual de la UE serveixi per finançar 
noves prioritats, però també una agricultura sostenible i el desenvolupament de les 
regions més pobres. Haurà també de cobrir el buit deixat pel Regne Unit. Pel que fa 
als ingressos, el Parlament defensa reforçar els recursos propis, mitjançant aranzels a 
la importació i introduint progressivament noves fonts d'ingressos. 

•         Debat: Dimecres, 2 de maig; 
•         Procediment: Declaració la Comissió seguida de debat. 

 
 
Debat amb el primer ministre belga, Charles Michel, sobre el futur d'Europa 
 
El primer ministre belga, Charles Michel, serà el cinquè líder de la UE a debatre sobre 
el futur d'Europa amb els eurodiputats i el president de la Comissió, Jean-Claude 
Juncker, demà dijous al matí. Michel va accedir al càrrec de primer ministre a l'octubre 
de 2014. Abans havia estat líder del partit francòfon liberal MR i també va exercir el 
càrrec de ministre de Cooperació al Desenvolupament de 2001 a 2011. 
 
El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, i Michel faran declaracions als 
mitjans el dijous a les 11.30, a la sala de premsa del Parlament Europeu a Brussel·les. 

•         Debat: Dijous, 3 de maig; 
•         Procediment: Debat sobre el futur d’Europa 
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Proves cosmètiques en animals: el Parlament Europeu en vol la prohibició 
mundial 
 
La UE iniciarà una ofensiva diplomàtica per aconseguir que abans de 2023 es 
prohibeixin completament les proves de cosmètics en animals. Així ho assenyala un 
projecte de resolució que el ple votarà dijous. Els eurodiputats debatran la qüestió 
amb el Consell i la Comissió dimecres. 
 
Dins de la UE, la venda de cosmètics provats en animals està prohibida des del 2013. 
El text destaca que això no ha impedit el desenvolupament de la indústria cosmètica 
comunitària, que dóna feina a voltant de dos milions de persones. Però 
aproximadament el 80% dels països del món encara permeten provar productes 
experimentals sobre animals, i la comercialització de cosmètics a partir dels seus 
resultats. 

•         Debat: Dimecres, 2 de maig; 
•         Vot: Dijous 3 de maig; 
•         Procediment: Pregunta oral amb resolució. 

 
 
Infants migrants: el seu dret a l'educació i la sanitat ha d'estar garantit 
 
Tots els infants migrants a la UE tenen dret a cures sanitàries, suport psicològic i a ser 
escolaritzats i, en cas de viatjar sols, les autoritats els han de designar un tutor 
després de la seva entrada en territori europeu. Els eurodiputats recordaran aquests 
principis en un debat el dimecres i votaran una resolució dijous. 
 
El Parlament vol conèixer les mesures adoptades per la Comissió per garantir que tots 
els estats membres ofereixen protecció adequada als menors migrants. Segons les 
últimes dades d'ACNUR, el 2017 van arribar 32.039 nens a Grècia, Itàlia, Espanya i 
Bulgària. D'ells, el 46% viatjaven sols o havien estat separats de les seves famílies. 

•         Debat: Dimecres, 2 de maig; 
•         Vot: Dijous, 3 de maig; 
•         Procediment: Declaració del Consell, sense resolució. 

 
 
El paper de la UE en la defensa de la independència dels mitjans 
 
El ple discutirà el dimecres com protegir la llibertat, el pluralisme i la independència 
dels mitjans de comunicació. Els eurodiputats han d'adoptar una resolució sobre 
aquest tema dijous. 
 
El Parlament reclama més suport per als mitjans públics i els periodistes 
d'investigació. També proposa la creació d'un òrgan regulador independent al qual 
notificar les amenaces contra els treballadors dels mitjans de comunicació. 

•         Debat: Dimecres, 2 de maig; 
•         Vot: Dijous, 3 de maig; 
•         Procediment: Pregunta oral a la Comissió, amb resolució. 

 
 
Més informació 

•         Agenda de la sessió 
•         Segueix la sessió plenària en directe 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/infos-details.html?id=15081&type=Flash
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/nl/schedule


 
 
Informació audiovisual 

•         Tots els vots s'emeten en directe per EbS i EbS+ 
•         Centre Multimèdia del Parlament Europeu 
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