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Destacats de la setmana del 8 al 12 
d’octubre 

 
Aquesta és setmana de comissions parlamentàries a Brussel·les. Entre les principals qüestions 
destaquen la reducció del plàstic d’un sol ús, la protecció de dades, la migració o l’actualització dels 
drets dels passatgers que viatgen en tren. Imatges per webstream i EbS. 
 
 
Reducció dels plàstics d’un sol ús. La comissió de Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària 
votarà dimecres, a les 11h00, noves normatives europees per reduir les deixalles marines. La regulació es 
dirigeix a les principals fonts de macroplàstics que hi ha a les platges i als mars d’Europa, que representen el 
70% de totes les escombraries que es troben al mar, i prohibirà els productes d’un sol ús com ara coberts i 
plats de plàstic, bastonets de cotó i canyetes de cara al 2021.  

•         Segueix la votació de la comissió parlamentària en directe.  
 
 
Facebook/Cambridge Analytica. Després de la 
reunió entre el director executiu de Facebook, Mark 
Zuckerberg, i tres auditors de Cambridge Analytica, 
la Comissió de de Llibertats Civils, Justícia i Afers 
d’Interior farà propostes dimecres, a les 11h30, per 
protegir millor la privacitat dels ciutadans de la Unió 
Europea. Els diputats poden reclamar a les 
autoritats de protecció de dades tant nacionals com 
europees que investiguin Facebook i que les 
plataformes digitals es responsabilitzin de la 
publicitat i les campanyes polítiques. El ple haurà de 
votar les propostes, previsiblement durant la sessió 
del 22 al 25 d’octubre.  
 

•         Segueix la votació en directe. 
 
 
Visats humanitaris. La comissió de Llibertats Civils, Justícia i Afers d’Interior votarà dimecres, a les 11h30, un 
projecte d’iniciativa legislativa que proposa crear visats humanitaris. Estarien disponibles als consolats i a les 
ambaixades de la Unió Europea a l’estranger i permetrien que els sol·licitants d’asil entressin en territori 
comunitari amb l’únic objectiu de presentar la sol·licitud. Es calcula que un 90% dels qui han rebut protecció 
internacional als estats membres han arribat a la UE de manera irregular.  

•         Segueix la reunió de la comissió parlamentària en directe. 
 
 
Premi Sàkharov. Els diputats de la comissió d’Afers Estrangers i Desenvolupament votaran dimarts, en una 
reunió a porta tancada, els tres finalistes del Premi Sàkharov de Llibertat de Pensament 2018. El 27 de 
setembre, els eurodiputats van presentar vuit candidatures: el director de cinema ucraïnès Oleg Sentsov, les 
ONG que protegeixen els drets humans i salven vides al Mediterrani, l’advocada alemanya Seyran Ates, 
l’exfotògraf militar siri Caesar, l’activista Nasser Zefzafi, el nord-americà Dewayne Johnson, qui va ser la 
primera persona en dur a judici Monsanto pels seus productes químics, l’organització AfriForum i l’activista pro-
vida Mary Wagner. El guanyador final es donarà a conèixer el 25 d’octubre, a Estrasburg.  
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Drets dels passatgers de tren. Els diputats de la comissió de Transports i Turisme votaran dimarts, a partir de 
les 9h00, una actualització dels drets comunitaris dels passatgers que viatgen en tren, amb l’objectiu de fer més 
entenedora la informació que reben els usuaris i millorar l’assistència de les persones amb mobilitat reduïda. 
També s’introduiran procediments més senzills per a les queixes i s’escurçarà el període d’exempcions durant 
el qual els estats membre poden aplicar les normes nacionals en els drets dels passatgers per als serveis 
domèstics.  

•         Segueix la votació de la comissió parlamentària en directe. 
 
 
Pressupost de la Unió Europea pel 2019. Els diputats de la comissió de Pressupostos adoptaran dimarts una 
resolució per tancar la votació del 26 de setembre sobre el pressupost de l’any vinent. Constituirà la seva 
posició per a les properes negociacions amb el Consell, un cop confirmat en sessió plenària. Els diputats volen 
impulsar fons per al programa Erasmus+, la protecció del medi ambient, la investigació i la recerca, la gestió de 
la migració i l’atur juvenil.  

•         Segueix la reunió de la comissió parlamentària en directe.  
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