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Oficina a Barcelona   Comunicat de premsa - 05-03-2018   
 

Destacats de la setmana del 5 al 
9 de març 

 
Aquesta és setmana de reunions de 
comissions i grups polítics a 
Brussel·les. Entre les principals 
qüestions destaquen la presentació 
d’un projecte de resolució sobre la 
futura relació UE-Regne Unit, la 
conferència pel Dia Internacional de la 
Dona i es discutirà el paper de les 
guàrdies costaneres a Líbia en les 
operacions de rescat de migrants. 
Imatges per webstream i EbS+. 
  

 
 
Brexit. La Conferència de Presidents del Parlament Europeu (president i líders de 
grups polítics) presentarà un projecte de resolució sobre el marc de la futura relació UE-
Regne Unit, que serà votada pel ple de la setmana vinent a Estrasburg. El president del 
Parlament Europeu, Antonio Tajani, i el coordinador del Parlament Europeu pel Brexit, 
Guy Verhofstadt, oferiran una conferència de premsa dimecres a les 17h 30. 

•         Segueix en directe la conferència de premsa del president del Parlament 
Europeu, Antonio Tajani >> 

 
 
Dia Internacional de la Dona 2018. Eurodiputats i diputats nacionals participaran 
dijous, de 9h a 12h30, a la conferència "Empoderar dones i noies als mitjans de 
comunicació i les TIC: clau per al futur" amb el president del Parlament Europeu, 
Antonio Tajani, la comissària europea responsable de Justícia, Consumidors i Igualtat 
de Gènere, Věra Jourová, i la presidenta de la comissió parlamentària de Drets de la 
Dona i Igualtat de Gènere, Vilija Blinkevičiūtė. Hi intervindran la directora de la pel·lícula 
"Suffragettes", Sarah Gavron i la fundadora del festival internacional de música i cultura 
MadwomenFest, Pilar Jurado. (Dijous 8 de març de 9h a 12:30h) 

•         Segueix en directe l'acte amb motiu del Dia Internacional de la Dona al 
Parlament Europeu >> 
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Aquest dimecres 7 de març, el servei de premsa del Parlament Europeu organitza un 
seminari per a periodistes també amb motiu del Dia Internacional de la Dona.  

•         Segueix en directe el seminari 1a part >> 
•         Segueix en directe el seminari 2a part >> 

 
 
Migracions / Líbia. Els representants de l'ACNUR que treballen a Líbia, a través dels 
quals passen la majoria de migrants i sol·licitants d'asil que intenten arribar a la UE, 
discutiran amb la comissió de Llibertats Civils, Justícia i Afers d'Interior, la comissió 
d'Afers Estrangers i la delegació per a les Relacions amb els països del Magreb, la 
situació dels migrants en centres de detenció. També tractaran qüestions com 
l'enfocament de les guàrdies costaneres líbies en les operacions de rescat segur i el 
suport financer de la UE a les autoritats líbies per a la gestió de la migració, entre altres 
temes. Dilluns de 15h00 a 16h00. 

•         Segueix en directe la reunió conjunta de les comissions parlamentàries >> 
 
 
Eleccions / Sierra Leone. Una delegació de diputats del Parlament Europeu viatjarà a 
Sierra Leone per observar les eleccions presidencials, parlamentàries i municipals que 
tindran lloc aquest dimecres 7 de març. Es reunirà, entre d'altres, amb la Comissió 
Electoral Nacional i el Servei Nacional d'Elecció el dia anterior a les eleccions. Els 
eurodiputats observaran el sondeig, així com el recompte i el processament dels 
resultats. Finalment, celebraran una roda de premsa el divendres. (De dilluns a 
divendres) 
 
 
Preparatius sessió plenària. Els grups polítics prepararan els debats i votacions de la 
sessió plenària a Estrasburg del mes de març, entre els quals hi destacaran l'estat de 
les negociacions del Brexit, la cimera de la UE que tindrà lloc els dies 22 i 23 de març, 
el pressupost plurianual de la UE després del 2020, serveis de lliurament de 
missatgeria transfronterers, el pla d'acció de la Comissió sobre infraestructures de 
combustibles alternatius, la coordinació de polítiques econòmiques i una base 
imposable corporativa comuna. Els eurodiputats també continuaran les seves 
converses amb caps d'Estat i de govern de la UE sobre el futur d'Europa, aquesta 
vegada amb el primer ministre portuguès, António Costa. 
 
 
Sessió informativa prèvia al ple del 12-15 de març. El Servei de Premsa del 
Parlament Europeu celebrarà una conferència de premsa amb els portaveus del grup 
polític del Parlament Europeu el divendres a les 11h00. (Sala de premsa Anna 
Politkovskaya, Brussel·les). 

•         Segueix en directe la conferència de premsa prèvia al Ple del Parlament 
Europeu de la propera setmana >> 

 
 
Informació audiovisual 

•         Imatges per EbS 

•         Segueix les reunions de les comissions parlamentàries per webstream 

•         Centre Multimèdia del Parlament Europeu  
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