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Sessió plenària del 12 al 15 de març a 
Estrasburg 

 
Durant el Ple del 12 al 15 de març el Parlament Europeu es posicionarà sobre com ha 
de ser el pressupost de la UE després del 2020, la futura relació entre la UE i el Regne 
Unit i la candidatura de Luis de Guindos a la vicepresidència del BCE. També hi haurà 
un debat sobre el futur de la UE amb el primer ministre portuguès i sobre els riscos per 
als periodistes, en relació al recent assassinat d’un periodista d’investigació i la seva 
parella a Eslovàquia. Imatges en directe per EbS+ i webstream. 
 
Marc Financer Plurianual a partir 
del 2020. La Unió Europea ha 
d'impulsar els programes 
d'investigació i el suport als joves i 
les petites empreses, assenyalen els 
eurodiputats en el seu projecte de 
posició negociadora sobre el 
pressupost comunitari a llarg termini. 
Dimecres hi haurà una roda de 
premsa al respecte (Debat dimarts, 
vot dimecres). 
 
Futura relació UE-Regne Unit. El 
ple fixarà la posició sobre com s'ha 
d'articular la relació UE-Regne Unit 
després del Brexit, en una resolució 
que es debatrà dimarts al ple i es 
votarà dimecres. Els líders de la UE debatran la qüestió a la cimera del 22 i 23 de març a Brussel·les. 

Vicepresidència del BCE. El ple del Parlament Europeu es pronunciarà dimecres sobre la 
candidatura de Luis de Guindos a la vicepresidència del Banc Central Europeu (BCE). Els 
eurodiputats volen canvis en el procés de designació.  
Fiscalitat corporativa. Els eurodiputats es pronunciaran dijous sobre una sèrie de canvis legislatius 
en l'àmbit fiscal, l’objectiu dels quals és combatre l'evasió per part de les empreses (Debat dimecres, 
vot dijous). 
 
Eslovàquia: riscos per als periodistes. Els riscos per als periodistes a Eslovàquia i a la UE en el seu 
conjunt, així com el possible mal ús de fons comunitaris per part de les autoritats eslovaques centraran 
una discussió en el ple el dimecres, propiciada per l'assassinat del periodista d'investigació Ján Kuciak 
i seva parella, Martina Kušnírová (Debat dimecres, vot al Ple de l’abril).  
 
 

 

https://twitter.com/Europarl_CAT
http://www.europarlbarcelona.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/agenda/briefing/2018-03-12/0/el-presupuesto-de-la-ue-a-partir-de-2020-debe-estar-a-la-altura-de-su-ambicion
http://www.europarl.europa.eu/news/es/agenda/briefing/2018-03-12/0/el-presupuesto-de-la-ue-a-partir-de-2020-debe-estar-a-la-altura-de-su-ambicion
http://www.europarl.europa.eu/news/es/agenda/briefing/2018-03-12/1/el-parlamento-presenta-su-vision-sobre-la-futura-relacion-ue-reino-unido
http://www.europarl.europa.eu/news/es/agenda/briefing/2018-03-12/2/el-pleno-vota-sobre-la-candidatura-de-de-guindos-para-la-vicepresidencia-del-bce
http://www.europarl.europa.eu/news/es/agenda/briefing/2018-03-12/3/fiscalidad-corporativa-combatir-la-evasion-y-medidas-para-el-sector-digital
http://www.europarl.europa.eu/news/es/agenda/briefing/2018-03-12/4/eslovaquia-riesgos-para-los-periodistas-y-posible-mal-uso-de-fondos-europeos
http://www.europarlbarcelona.eu/


Futur d'Europa. El primer ministre portuguès, António Costa, serà el tercer líder de la Unió Europea 
en debatre amb els eurodiputats sobre el futur d'Europa, dimecres a les 9h00. El president del 
Parlament Europeu, Antonio Tajani, i António Costa faran una roda de premsa després de la sessió 
plenària, sobre les 12h30. 
 
Consell UE-Cuba. Les prioritats de la Unió Europea en la relació amb Cuba centraran un debat 
dimarts per la tarda amb la cap de la diplomàcia comunitària, Federica Mogherini, davant de la 
celebració del primer Consell UE-Cuba per la tarda. 
 
Regions més pobres. La Unió Europea ha de seguir donant prioritat als projectes per impulsar la 
cohesió entre les regions de la Unió, i dotar-los d'un finançament adequat, segons el Parlament, que hi 
debatrà i votarà una resolució dijous. 
 
Acord de pesca UE-Comores. La proposta de la Comissió Europea de posar fi a l'acord de pesca 
amb les Comores davant la implicació comorense en pràctiques de pesca il·legal, no declarada i no 
reglamentada serà previsiblement recolzada dimarts pel Ple. 

 
Informació audiovisual 
Tots els vots s'emeten en directe per EbS, així com els briefings a la premsa dels grups polítics 

•         Ebs i Ebs+, en directe o diferit 
 
Poden sol·licitar-se vídeos en qualitat professional a través del centre multimèdia del Parlament 
Europeu 

•         Centre Multimèdia del Parlament Europeu 
 
 
Més informació 

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