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1. Introducció
Els diputats que hem representat Esquerra Republicana en el Parlament Europeu durant la vuitena legislatura
-Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall i Jordi Solé-, complim la nostra obligació de rendir comptes davant dels
electors, presentant una memòria del treball fet durant el lustre 2014-2019. Un període molt interessant i intens en
què la Unió Europea ha hagut d’afrontar, pel cap baix, tres grans reptes destacats: la crisi dels refugiats, el Brexit i la
qüestió catalana.
En el primer cas, la resposta de la UE ha resultat pèssima i decebedora. La seva gestió ha generat molta desafecció
cap a les institucions europees. Milions de ciutadans no podem comprendre la manca de sensibilitat de molts dels
caps d’estat i de govern envers una crisi que ha comportat la pèrdua de moltes vides humanes a la Mediterrània i que,
a més, representa trair un dels valors fundacionals de la UE, el de la solidaritat.
El segon assumpte que ha portat de corcoll la UE, el Brexit (que de moment no s’ha produït) ha demostrat com els
arguments populistes sempre acaben xocant amb una realitat molt més complexa de la que descriuen. En aquest cas,
que marxar de la UE no és gens fàcil perquè la seva pertinença genera uns vincles i unes dependències -al nostre
entendre positives- que no es poden desfer sense posar en perill els drets de ciutadania o l’estabilitat econòmica (o
els acords de pau d’Irlanda del Nord). En qualsevol cas, una UE més petita, sense un estat tan rellevant com el Regne
Unit, seria una mala notícia.
Finalment, la qüestió catalana, que per a nosaltres ha estat prioritària i que continua estant a l’agenda europea. Estem
decebuts per com l’ha tractat la UE, per la reacció silenciosa i a estones despectiva dels seus lideratges. En canvi no
ho estem de molts col·legues ni de l’opinió pública europea que, a poc a poc, ha anat entenent i ha acabat empatitzant amb les nostres reivindicacions democràtiques. El novembre de 2017, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé i el
col·lega Ramon Tremosa, vam crear la Plataforma de Diàleg UE-Catalunya, que ha acabat reunint més de 40 eurodiputats de molts països i de gairebé tots els grups parlamentaris, menys del PP europeu i de l’extrema dreta. Han
col·laborat molt amb nosaltres, han tingut iniciatives, han visitat diverses vegades els presos polítics i, en definitiva,
han anat teixint un ambient de denúncia cap a la repressió i d’empatia cap a les nostres reivindicacions legitimes i
democràtiques que sens dubte anirà donant els seus fruits en el futur. També hem d’esmentar la creació d’una “Xarxa
Parlamentària de Grups d’Amistat amb Catalunya”, en què parlamentaris de diversos estats europeus han decidit denunciar la repressió i impulsar el diàleg per tal de trobar una solució política al conflicte.
Almenys en aquests tres grans assumptes que hem destacat, no creiem que sigui erroni dir que el 2019 tenim una UE
pitjor que la que hi havia el 2014. Però això no ens ha de desanimar, ans al contrari, ens ha d’esperonar a continuar
treballant per la independència de Catalunya i per transformar aquesta UE, massa insensible a les demandes democràtiques dels catalans i a les necessitats socials de milions de persones.

Josep-Maria Terricabras			

Ernest Maragall			

Jordi Solé

5

La legislatura
en xifres
Mobilització
Preguntes escrites
Intervencions al ple
Opinions com a ponent
Informes com a ponent
Conferències
Preguntes orals

2014-2019

Memòria d’activitat parlamentària d’Esquerra Republicana al Parlament Europeu

2. Activitat parlamentària
L’activitat parlamentària dels eurodiputats d’Esquerra es divideix en la tasca que han dut a terme com a membres titulars o substituts dels quals han estat membres, així com de els preguntes parlamentàries o les propostes de resolució
signades entre d’altres.

a. Comissions
En aquest punt es recullen totes els informes i opinions en els que han treballat directament els eurodiputats Solé,
Terricabras i Maragall. En les diferents comissions de les que han format part com a membres titulars o membres substituts, han participat com a ponents principals o com a ponents a l’ombra en diversos informes i opinions.

Comissió d’Afers Constitucionals (AFCO)
La Comissió d’Afers Constitucionals, la nostra prioritat ha estat l’enfortiment dels drets associats a la ciutadania. Hem
impulsat una reforma del reglament de la Iniciativa Ciutadana Europea per simplificar els procediments de registre d’iniciatives i de verificació de signatures i millorar el seguiment de les iniciatives que arribin al milió de signatures a través d’un
debat al Parlament Europeu i una obligació per part de la Comissió Europea de detallar el calendari d’accions previstes.
Per altra banda, hem aconseguit dotar la Defensora del Poble de competències per investigar casos d’assetjament sexual
a les institucions sense haver d’esgotar els procediments interns de cada institució i la capacitat d’investigar casos fruit de
la denúncia d’un alertador.

TÍTOL

VOT

PAPER
EURODIPUTAT

Informe

Aplicació de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió
Europea en el marc institucional de la Unió

31.01.2019

Ponent a l’ombra
Josep-Maria Terricabras

Informe

Informe sobre l’aplicació de la Carta dels Drets
Fonamentals de la Unió Europea en el marc institucional
de la UE

12.02.2019

Ponent a l’ombra
Josep-Maria Terricabras

Informe

Informe sobre l’aplicació de les disposicions del Tractat
relatives a la ciutadania de la UE

12.02.2019

Ponent a l’ombra
Josep-Maria Terricabras

Informe

Informe sobre un projecte de reglament del Parlament
Europeu que estableix els reglaments i les condicions
generals que regulen l’execució de les funcions del
Defensor del Poble (Estatut del Defensor del Poble
Europeu) i que deroga la Decisió 94/262 / CECA, CE,
Euratom

12.02.2019

Ponent a l’ombra
Josep-Maria Terricabras

Informe

Iniciativa Ciutadana Europea (ICE)

12.02.2019

Ponent a l’ombra
Josep-Maria Terricabras

Informe

La reforma de la llei electoral de la Unió Europea

04.07.2018

Ponent a l’ombra
Josep-Maria Terricabras
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Informe

L’informe anual sobre el control de l’aplicació del Dret de
la UE (2014)

15.06.2016

Ponent a l’ombra
Josep-Maria Terricabras

Opinió

Establiment del programa “Drets i Valors”

17.01.2019

Ponent
Josep-Maria Terricabras

Opinió

Opinió sobre el control de l’aplicació del Dret de la UE
2016

14.06.2018

Ponent
Josep-Maria Terricabras

Opinió

Opinió sobre la situació a Hongria (Segons la resolució del
26.03.2018
Parlament Europeu del 17 de maig de 2017)

Ponent a l’ombra
Josep-Maria Terricabras

Opinió

Opinió sobre l’informe sobre la ciutadania de la UE 2017:
enfortint els drets dels ciutadans en una Unió de canvi
democràtic

21.09.2017

Ponent a l’ombra
Josep-Maria Terricabras

Opinió

Control de l’aplicació del Dret de la UE el 2015

30.05.2017

Ponent a l’ombra
Josep-Maria Terricabras

Opinió

El paper de la UE en el marc de les institucions i òrgans
financers, monetaris i reguladors internacionals

19.11.2016

Ponent a l’ombra
Josep-Maria Terricabras

Opinió

L’aplicació del Reglament (UE) núm. 390/2014 del Consell,
del 14 d’abril de 2014, pel qual s’estableix el programa
08.11.2016
“Europa per als ciutadans” pel període 2014-2020

Ponent a l’ombra
Josep-Maria Terricabras

Opinió

La situació dels drets fonamentals a la Unió Europea el
2015

08.11.2016

Ponent a l’ombra
Josep-Maria Terricabras

Opinió

Establiment d’un mecanisme de la UE per a la democràcia,
15.06.2016
l’estat de dret i els drets fonamentals

Ponent a l’ombra
Josep-Maria Terricabras

Opinió

El paper de la UE en el si de Nacions Unides – com
aconseguir millor els objectius de la política exterior de la
UE

28.09.2015

Ponent a l’ombra
Josep-Maria Terricabras

Opinió

Informes anuals 30 i 31 sobre el control de l’aplicació del
Dret de la UE
(2012-2013)

17.06.2015

Ponent a l’ombra
Josep-Maria Terricabras

Opinió

Situació dels drets fonamentals de la Unió Europea
(2013-2014)

05.05.2015

Ponent a l’ombra
Josep-Maria Terricabras

JORDI SOLÉ
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Comissió d’Afers Exteriors (AFET) i Subcomissió de Drets Humans (DROI)
La nostra activitat dins l’àrea d’Afers Exteriors s’ha centrat en la defensa dels drets humans, en particular, en l’àrea de
la Mediterrània. Cal destacar l’informe “Post Primavera Àrab: com progressar per la regió MENA” on es demanava una
resposta més ambiciosa de la UE als desenvolupaments post-primavera àrab. L’estabilitat i la prosperitat a la regió no
es poden aconseguir sense garantir estats democràtics que respectin els drets humans i afrontin les desigualtats socials. Una altra de les àrees d’acció ha estat la defensa dels drets de les dones i les nenes arreu del món. En l’informe d’implementació del pla d’acció de gènere en les relacions exteriors de la UE, “Igualtat de gènere i apoderament de la dona:
transformar la vida de les nenes i de les dones a través de les relacions exteriors de la UE 2016-2020”, vam demanar que
la UE fes especial èmfasi en la protecció de la salut i els drets sexuals i reproductius de les dones, que protegís la tasca
de la societat civil i que augmentés el pressupost en aquestes àrees.

a) Comissió d’Afers Exteriors (AFET)
TÍTOL

VOT

PAPER
EURODIPUTAT

Informe

Aplicació dels instruments de finançament extern de la UE:
18.04.2018
revisió intermèdia 2017 i la futura arquitectura post-2020

Ponent a l’ombra
Jordi Solé

Informe

Conclusió de l’Acord marc entre la UE i els seus Estats
membres, d’una banda, i Austràlia, per una altra

17.04.2018

Ponent a l’ombra
Jordi Solé

Informe

Projecte de recomanació sobre les negociacions en relació
amb la modernització de l’Acord d’Associació UE-Xile

02.05.2018

Ponent a l’ombra
Jordi Solé

Informe

Resolució addicional al consentiment sobre la conclusió de
l’Acord marc entre la UE i els seus Estats membres, d’una
17.04.2018
banda, i Austràlia, de l’altra

Ponent a l’ombra
Jordi Solé

Informe

Resolució addicional al consentiment sobre la conclusió de
l’Acord marc entre la UE i els seus Estats membres, d’una
17.04.2018
banda, i Austràlia, de l’altra

Ponent a l’ombra
Jordi Solé

Informe

El pròxim MFP: preparació de la posició del Parlament
sobre el MFP posterior al 2020

14.03.2018

Ponent a l’ombra
Jordi Solé

Informe

Resolució adjunta Art. 99(2)
Celebració de l’Acord de Partenariat sobre relacions
i cooperació entre la Unió Europea i els seus Estats
Membres, per una part, i Nova Zelanda, per l’altra

13.11.2017

Ponent a l’ombra
Jordi Solé

Informe

Informe sobre una estratègia de la Unió per les relacions
culturals internacionals

05.07.2017

Ponent a l’ombra
Jordi Solé

9

10 Memòria d’activitat parlamentària d’Esquerra Republicana al Parlament Europeu

2014-2019

Opinió

Execució del pressupost 2017: Pressupost General de la
UE, Comissió Europea

23.01.2019

Ponent a l’ombra
Jordi Solé

Opinió

Execució del pressupost 2017: Pressupost General de la
UE, Servei Europeu d’acció exterior (EEAS)

23.01.2019

Ponent a l’ombra
Jordi Solé

Opinió

Pressupost General 2019

24.10.2018

Ponent a l’ombra
Jordi Solé

Opinió

Execució 2016: pressupost general de la UE - Comissió

26.03.2018

Ponent a l’ombra
Jordi Solé

Opinió

Execució 2016: Pressupost general de la UE - Servei
Europeu d’Acció Exterior

20.03.2018

Ponent a l’ombra
Jordi Solé

Opinió

Establiment, funcionament i utilització del Sistema
d’Informació de Schengen (SIS) en l’àmbit dels controls
fronterers

11.07.2018

Ponent a l’ombra
Jordi Solé

Opinió

Pressupost general de la Unió Europea per a l’exercici 2018 24.10.2017

Ponent a l’ombra
Jordi Solé

Opinió

Utilització del sistema d’Informació de Schengen (SIS) pel
retorn de nacionals de tercers països en situació irregular

Ponent a l’ombra
Jordi Solé

11.07.2017

b) Subcomissió de Drets Humans (DROI)
TÍTOL

VOT

PAPER
EURODIPUTAT

Informe

Post Primavera Àrab: cap al progrés de la regió MENA

12.02.2019

Ponent a l’ombra
Jordi Solé

Informe

Projecte d’Informe sobre les directrius de la UE i el mandat
de l’Enviat Especial de la UE sobre la promoció de la
llibertat de religió o de creences fora de la UE

15.01.2019

Ponent a l’ombra
Jordi Solé

Informe

Corrupció i drets humans en tercers països

11.09.2017

Ponent a l’ombra
Jordi Solé

Opinió

Promoure la vida de les nenes i les dones a través de les
Relacions Externes de la UE 2016-2020

31.05.2018

Ponent a l’ombra
Jordi Solé

Comissió de Drets de les Dones i Igualtat de Gènere (FEMM)
A la Comissió de Drets de les Dones i Igualtat de Gènere, hem treballat per combatre la discriminació i assegurar que la
transversalitat de gènere s’incorporava a totes les àrees on el Parlament és competent. En relació a mesures sectorials,
hem prioritzat la lluita contra les violències masclistes. Com a ponents a l’ombra de l’informe “Mesures per prevenir i com-
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batre l’assetjament sexual al treball, als espais públics i a la vida política de la Unió Europea” hem impulsat un tractament
holístic que inclou des de mesures de prevenció i sensibilització, a formació per a jutges i funcionaris, així com la implantació de protocols a les empreses i institucions públiques. També hem aconseguit que el Parlament demani una reserva de
fons de 193 milions d’euros per fer front a les violències masclistes dins el programa europeu “Drets i Valors”.

TÍTOL

VOT

PAPER
EURODIPUTAT

Informe

Mesures per prevenir i combatre l’assetjament sexual
al treball, als espais públics i a la vida política de la Unió
Europea

11.09.2018

Ponent a l’ombra
Jordi Solé

Informe

Aplicació del Document de Treball Conjunt dels Serveis
de la Comissió (SWD(2015)0182) - Igualtat de gènere i
apoderament de la dona: transformar la vida de les nenes
i de les dones a través de les relacions exteriors de la UE
2016-2020

31.05.2018

Ponent a l’ombra
Jordi Solé

Informe

Pregunta Oral sobre la Tolerància Zero contra la Mutilació
Genital Femenina (MGF)

07.02.2018

Ponent a l’ombra
Jordi Solé

Opinió

Opinió del MFF - Proposta de Reglament del Parlament
Europeu i del Consell pel qual es crea el programa de justícia 16.01.2019
2021-2027

Ponent a l’ombra
Jordi Solé

Opinió

La proposta de Reglament de la Comissió per la qual
s’estableix el Programa de Drets i Valors

10.12.2018

Ponent a l’ombra
Jordi Solé

Opinió

Condicions de treball transparents i predictibles a la Unió
Europea

18.10.2018

Ponent a l’ombra
Jordi Solé

Opinió

Autoritat Laboral Europea (ALE)

27.09.2018

Ponent
Jordi Solé

Opinió

El pròxim MFP: preparació de la posició del Parlament sobre
el MFP posterior al 2020

22.02.2018

Ponent a l’ombra
Jordi Solé

Opinió

Informe Anual dels Drets Humans i de la Democràcia al món
i la política de la Unió Europea

06.11.2017

Ponent
Jordi Solé

Comissió d’Educació i Cultura (CULT)
La Comissió de Cultura i Educació és responsable de la difusió de la cultura, el patrimoni cultural i la diversitat cultural i
lingüística, així com de l’educació, la política audiovisual, els aspectes culturals i educatius de la societat de la informació,
la joventut i l’esport.
L’Ernest Maragall, com a membre de la comissió en el període 2014 i 2016, ha estat defensant activament propostes com
el programa Erasmus+ i altres eines per millorar la mobilitat en la formació professional, ha defensat els interessos de les
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pimes del sector cultural així com el paper del diàleg intercultural, la diversitat cultural i l’educació en la promoció dels
valors fonamentals de la UE.

TÍTOL

VOT

PAPER
EURODIPUTAT

Informe

Aplicació del Reglament (UE) nº 1288/2013 del Parlament
Europeu i del Consell d’11 de desembre de 2013 pel qual
s’estableix el programa Erasmus +: la Unió per a l’educació,
la formació, la joventut i l’esport i que deroga les decisions
1719/2006 / CE, nº 1720 / 2006 / CE i núm. 1298/2008 / CE

18.01.2017

Ponent a l’ombra
Ernest Maragall

Informe

El paper del diàleg intercultural, la diversitat cultural i
l’educació en la promoció dels valors fonamentals de la UE

21.12.2016

Ponent a l’ombra
Ernest Maragall

Informe

Avaluació de l’Estratègia juvenil de la UE 2013-2015

28.07.2016

Ponent a l’ombra
Ernest Maragall

Informe

Seguiment del marc estratègic de cooperació europea en
educació i formació (ET2020)

11.05.2016

Ponent a l’ombra
Ernest Maragall

Informe

Erasmus+

03.03.2016

Ponent
Ernest Maragall

Informe

Aprendre UE a l’escola

03.02.2016

Ponent a l’ombra
Ernest Maragall

Informe

Cap a un enfocament integrat del patrimoni cultural per a
Europa

24.06.2015

Ponent a l’ombra
Ernest Maragall

Informe

Seguiment de la implementació del procés de Bolonya

31.03.2015

Ponent a l’ombra
Ernest Maragall

Opinió

La democràcia electrònica a la Unió Europea: potencial i
desafiaments

14.10.2017

Ponent a l’ombra
Ernest Maragall

Opinió

Control de la despesa i el seguiment de la rendibilitat del
pla de garantia juvenil de la UE

27.06.2017

Ponent
Ernest Maragall

Opinió

Refugiats: inclusió social i integració al mercat laboral

04.05.2016

Ponent a l’ombra
Ernest Maragall

Opinió

Pressupost general de la Unió Europea per a l’exercici 2016
- totes les seccions

16.09.2015

Ponent a l’ombra
Ernest Maragall

Opinió

El pressupost de 2016 - Mandat pel Comitè de Conciliació

17.06.2015

Ponent a l’ombra
Ernest Maragall
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Opinió

Potenciar les nenes a través de l’educació a la UE

06.05.2015

Ponent
Ernest Maragall

Opinió

Execusió 2014: pressupost general de la UE - Comissió
Europea

17.02.2016

Ponent a l’ombra
Ernest Maragall

Comissió de Llibertats Civils, Justícia i Afers Interiors (LIBE)
La Comissió de Llibertats Fonamentals, Justícia i Afers Interiors ens hem centrat en la defensa dels drets fonamentals
que tota societat democràtica ha de garantir. Com a ponents de l’informe sobre la situació dels drets fonamentals a la
Unió Europea el 2017, vam reclamar que es duguessin a terme investigacions imparcials sobre l’ús excessiu de la força
policial per part de les autoritats competents de cada Estat membre i vam denunciar la ineficiència de les institucions
europees a l’hora de combatre vulneracions greus i persistents dels valors europeus i la manca d’independència judicial
en alguns estats membres de la UE. A més, vam reclamar que la Comissió Europea recorri al Tribunal de Justícia de la
UE en casos de violació de l’Estat de Dret per part dels estats membres, vam denunciar els atacs a la llibertat de premsa, vam denunciar que la violació de la salut i els drets sexuals i reproductius és una forma de violència contra les dones
i vam reclamar la necessitat de reformar el sistema europeu d’asil, la necessitat d’establir vies d’entrada legals i segures i
la creació de visats humanitaris. D’altra banda, a través de l’informe sobre pluralisme i llibertat als mitjans de comunicació, vam reclamar la millora del finançament de l’Observatori de la Pluralitat Mediàtica i la creació d’un mecanisme anual
d’avaluació dels riscos per al pluralisme dins la UE.

TÍTOL

VOT

PAPER
EURODIPUTAT

Informe

Associació entre Dinamarca i Europol

-

Ponent a l’ombra
Josep-Maria
Terricabras

Informe

Recomanació sobre el projecte de decisió del Consell que
autoritza els estats membres a ser partits, en interès de la
Unió Europea, al Conveni del Consell d’Europa sobre un
enfocament integrat de seguretat, seguretat i servei en
partits de futbol i altres esdeveniments esportius (CETS nº
218)

12.03.2019

Ponent a l’ombra
Josep-Maria
Terricabras

Informe

Situació dels drets fonamentals a la Unió Europea el 2017

16.01.2019

Ponent
Josep-Maria
Terricabras

Informe

Informes sobre la recomanació de Decisió del Consell per
la que s’autoritza l’obertura de negociacions per arribar a
un acord sobre l’intercanvi de dades entre l’Europol i 3rs
països*.

04.07.2018

Ponent a l’ombra
Josep-Maria
Terricabras

Informe

Informe sobre pluralisme i llibertat en els mitjans de
comunicació a la Unió Europea.

03.05.2018

Ponent a l’ombra
Josep-Maria
Terricabras
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Informe

Informe sobre l’aplicació de la Directiva sobre l’ordre
europea de protecció (OEP).

19.04.2018

Ponent a l’ombra
Josep-Maria
Terricabras

Informe

Informe sobre la situació dels drets fonamentals a la Unió
Europea el 2016

01.03.2018

Ponent a l’ombra
Josep-Maria
Terricabras

Informe

Reglament sobre l’Agència Europea d’Asil, pel qual es
modifica el Reglament 439/2010 institucional de la Unió

21.12.2016

Ponent a l’ombra
Josep-Maria
Terricabras

11.05.2016

Ponent a l’ombra
Josep-Maria
Terricabras

Informe

Reglament sobre Europol

Informe

Informe Anual sobre l’accés públic als documents

28.04.2016

Ponent a l’ombra
Josep-Maria
Terricabras

Informe

L’acord de cooperació estratègica entre la República
Federal del Brazil i Europol

12.04.2016

Ponent a l’ombra
Josep-Maria
Terricabras

Informe

L’acord de cooperació estratègica i operacional entre Bòsnia
16.12.2015
i Hercegovina i Europol

Ponent a l’ombra
Josep-Maria
Terricabras

Informe

L’acord de cooperació estratègica entre els Emirats Àrabs
Units i Europol

15.12.2015

Ponent a l’ombra
Josep-Maria
Terricabras

Opinió

Opinió sobre la proposta de Reglament del Parlament
Europeu i del Consell pel qual s’estableix l’Instrument de
barris, desenvolupament i cooperació internacional

27.03.2019

Ponent a l’ombra
Josep-Maria
Terricabras

Opinió

Opinió sobre l’aplicació de la Carta dels Drets Fonamentals
de la Unió Europea en el marc institucional de la UE

12.02.2019

Ponent a l’ombra
Josep-Maria
Terricabras

Opinió

Opinió sobre la protecció del pressupost de la Unió en cas
de deficiències generalitzades respecte l’Estat de Dret

17.01.2019

Ponent
Josep-Maria
Terricabras

Opinió

Execució pressupost 2014

29.02.2016

Ponent a l’ombra
Josep-Maria
Terricabras

Comissió de Peticions (PETI)
A la Comissió de Peticions hem treballat per garantir la protecció del dret a petició dels ciutadans europeus i, en especial,
dels catalans. Hem donat veu a les peticions que han arribat des de Catalunya arran de l’1 d’octubre on es denunciava la
repressió policial i es reclamava el dret a l’autodeterminació, la llibertat d’expressió i la llibertat d’assemblea. També hem
defensat els mitjans de comunicació públics catalans i el model d’immersió lingüística davant dels atacs del nacionalisme
espanyol.
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TÍTOL

VOT

Informe

Informe sobre les activitats de la Comissió de Peticions de
2015

29.11.2016

Opinió

Iniciativa Ciutadana Europea (ICE)

12.03.2019

Opinió

Aplicació de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió
Europea en el marc institucional de la UE

12.02.2019

Opinió

Opinió sobre la implementació de les disposicions dels
Tractats relatives a la ciutadania europea

12.02.2019

Opinió

Opinió sobre la situació dels drets fonamentals a la Unió
Europea el 2015

14.10.2016

PAPER
EURODIPUTAT
Ponent a l’ombra
Josep-Maria
Terricabras
Ponent a l’ombra
Josep-Maria
Terricabras
Ponent
Josep-Maria
Terricabras
Ponent a l’ombra
Josep-Maria
Terricabras
Ponent a l’ombra
Josep-Maria
Terricabras

Comissió de Pressupostos (BUDG)
La Comissió de Pressupostos és l’encarregada de debatre, avaluar, esmenar i aprovar, juntament amb el Consell, el pressupost de la Unió Europea.
Primer l’Ernest Maragall, i després en Jordi Solé, han estat membres d’aquesta comissió durant tota la legislatura, on
han estat ferms defensors dels interessos dels Països Catalans en diferents àrees com la definició del Marc Financer
Pluriennal 2021-2027, la no militarització del pressupost europeu, el disseny d’una capacitat pressupostària per a l’Eurozona, la territorialització de la Política Agrària Comuna, la defensa de la política de cohesió europea, la denúncia de
Bankia com a beneficiari del programa d’inversions europeu EFSI (altrament anomenat Pla Juncker) o la introducció de
partides pressupostàries específiques que contemplin la perspectiva de gènere com a element fonamental en els diferents programes europeus.

TÍTOL

VOT

PAPER
EURODIPUTAT

Informe

Directrius generals per la preparació del pressupost 2020,
Secció III

08.03.2019

Ponent a l’ombra
Jordi Solé

Informe

Programa InvestEU 2021–2027

16.01.2019

Ponent a l’ombra
Jordi Solé
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2014-2019

Informe

Aplicació de l’Instrument de Cooperació al Desenvolupament,
l’Instrument d’Ajuda Humanitària i el Fons Europeu de
17.04.2018
Desenvolupament

Ponent
Jordi Solé

Informe

El pròxim MFP: preparació de la posició del Parlament sobre
el MFP posterior al 2020

14.03.2018

Ponent a l’ombra
Jordi Solé

Informe

Capacitat pressupostària de l’Eurozona

13.02.2017

Ponent a l’ombra
Ernest Maragall

Informe

Ampliació de la duració del Fons Europeu d’Inversions
Estratègiques (EFSI) i introducció de millores tècniques per
aquest Fons i pel Centre Europeu d’Assessorament per a la
Inversió

12.12.2017

Ponent a l’ombra
Jordi Solé

Informe

Aplicació del Fons europeu d’Inversions Estratègiques

15.06.2017

Ponent a l’ombra
Jordi Solé

Informe

Reglament del Consell que modifica el Reglament (UE,
Euratom) nº 1311/2013 pel qual s’estableix el marc financer
plurianual per als anys 2014-2020

29.03.2017

Ponent a l’ombra
Ernest Maragall

25.11.2016

Ponent a l’ombra
Ernest Maragall

25.11.2016

Ponent a l’ombra
Ernest Maragall

25.11.2016

Ponent a l’ombra
Ernest Maragall

25.11.2016

Ponent a l’ombra
Ernest Maragall

Informe

Informe

Informe

Informe

Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell
sobre la mobilització de l’instrument de flexibilitat per
finançar mesures pressupostàries immediates per fer front a
la crisi en curs de migració, refugiats i seguretat
Posició del Consell sobre el projecte de pressupost
rectificatiu núm. 4/2016 de la Unió Europea per a l’exercici
2016: actualització dels crèdits per reflectir els últims
avenços en matèria de migració i seguretat, reducció de
pagaments i crèdits de compromís com a conseqüència de
la transferència global, extensió de EFSI, modificació del pla
d’establiment del personal de Frontex i actualització dels
crèdits d’ingressos (recursos propis)
Posició del Consell sobre l’avantprojecte rectificatiu
núm. 6/2016 de la Unió Europea per a l’exercici 2016 que
acompanya la proposta de mobilitzar el Fons de Solidaritat
de la Unió Europea per prestar assistència a Alemanya
Posició del Consell sobre el projecte de pressupost
rectificatiu núm. 5/2016 de la Unió Europea per a l’exercici
2016: aplicació de la decisió de recursos propis nº 2014/335 /
UE després del tancament del procés de ratificació i la seva
entrada en vigor l’1 d’octubre de 2016

Informe

Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell
sobre la mobilització del marge de contingència el 2016

25.11.2016

Ponent a l’ombra
Ernest Maragall

Informe

Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell
sobre la mobilització del marge de contingència el 2017

17.10.2016

Ponent a l’ombra
Ernest Maragall
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Informe

Posició del Consell sobre el projecte de pressupost general
de la Unió Europea per a l’exercici 2017

13.10.2016

Ponent a l’ombra
Ernest Maragall

Informe

Preparació de la revisió postelectoral del MFF 2014-2020:
les aportacions del Parlament abans de la proposta de la
Comissió

30.06.2016

Ponent a l’ombra
Ernest Maragall

Informe

Posició del Consell sobre el projecte de pressupost
rectificatiu núm. 2/2016 de la Unió Europea per a l’exercici
2016: ingressar el superàvit de l’exercici 2015

20.06.2016

Ponent a l’ombra
Ernest Maragall

Informe

Directrius generals per a la preparació del pressupost de
2017, Secció III - Comissió

23.02.2016

Ponent a l’ombra
Ernest Maragall

19.11.2015

Ponent a l’ombra
Ernest Maragall

12.10.2015

Ponent a l’ombra
Ernest Maragall

12.10.2015

Ponent a l’ombra
Ernest Maragall

23.04.2015

Ponent a l’ombra
Ernest Maragall

26.11.2018

Ponent
Jordi Solé

Informe

Informe

Informe

Informe

Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell
sobre la mobilització de l’instrument de flexibilitat per a
mesures pressupostàries immediates per fer front a la
crisi dels refugiats, de conformitat amb el punt 12 de
l’acord interinstitucional del 2 de desembre de 2013 entre
el Parlament Europeu, el Consell i el Consell Comissió
de disciplina pressupostària, de cooperació en matèria
pressupostària i de bona gestió financera
Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell
sobre la mobilització de l’instrument de flexibilitat per a
mesures pressupostàries immediates en virtut de l’Agenda
europea sobre les migracions, de conformitat amb el punt 12
de l’acord interinstitucional del 2 de desembre de 2013 entre
el Parlament Europeu i el Consell i la Comissió de disciplina
pressupostària, de cooperació en matèria pressupostària i de
bona gestió financera
Posició del Consell sobre l’avantprojecte rectificatiu núm.
7/2015 de la Unió Europea per a l’exercici 2015, Gestió de la
crisi dels refugiats: mesures pressupostàries immediates en
virtut de l’Agenda europea sobre les migracions
Proposta de reglament del Parlament Europeu i del
Consell sobre el Fons europeu d’inversions estratègiques
i que modifica els Reglaments (UE) nº 1291/2013 i (UE) nº
1316/2013

Opinió

La proposta de Reglament de la Comissió per la qual
s’estableix el Programa de Drets i Valors

Opinió

Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell
sobre l’Agència de la Unió Europea per a l’asil i que deroga el 12.10.2016
Reglament (UE) nº 439/2010

Ponent a l’ombra
Ernest Maragall

Opinió

Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell
sobre l’establiment del Programa de Suport a la Reforma
Estructural per al període 2017-2020 i que modifica els
Reglaments (UE) nº 1303/2013 i (UE) nº 1305/2013

Ponent a l’ombra
Ernest Maragall

10.11.2016
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Opinió

Pressupost general de la Unió Europea per a l’exercici 2017

2014-2019

06.09.2016

Ponent a l’ombra
Ernest Maragall

Comissió d’Investigació encarregada d’examinar les al·legacions d’infracció i de mala administració
en l’aplicació del dret de la Unió en relació amb el blanqueig de capitals i l’elusió i l’evasió fiscals
(PANA), Comissió de Resolucions fiscals i altres mesures de naturalesa o efectes similars (TAXE),
Comissió de Resolucions fiscals i altres mesures de naturalesa o efectes similars (TAX2) i Comissió
de Delictes financers i evasió i elusió fiscals (TAX3)
Hem participat a la comissió temporal PANA, que es va crear el juny del 2016 per investigar les suposades infraccions i
mala administració en l’aplicació del dret de la Unió en relació amb el blanqueig de capitals i l’evasió o elusió fiscal, com
una de les comissions claus per a la lluita contra la corrupció a la UE. D’altra banda, les comissions TAXE, TAX2 i TAX3
també han estat comissions especials de caràcter temporal sobre resolucions fiscals, delictes financers, elusió i evasió fiscals. L’Ernest Maragall i en Jordi Solé han estat membres d’aquestes comissions durant la legislatura 2014-2019.
Hem denunciat l’elusió fiscal de 585 milions d’euros del grup Inditex (Zara, Bershka, Pull & Bear...) mitjançant una planificació fiscal agressiva, principalment als Països Baixos, Irlanda i Suïssa. També hem denunciat aquestes pràctiques en
d’altres multinacionals com IKEA o BASF i la utilització de paradisos fiscals. Hem defensat l’harmonització fiscal al mercat únic, la lluita contra el frau fiscal, la publicació dels informes país-per-país amb dades financeres rellevants, una base
consolidada d’impost de societats, un impost mínim de societats a la Unió o la lluita contra les jurisdiccions que ofereixen
règims fiscals especials a rics i grans fortunes.
Especialment hem treballat en l’informe, del qual l’eurodiputat Jordi Solé en va ser ponent a l’ombra, sobre blanqueig de
capitals i elusió i evasió fiscal.

Informe

TÍTOL

VOT

PAPER
EURODIPUTAT

Informe sobre la investigació en matèria de blanqueig de
capitals i elusió i evasió fiscal

16.11.2017

Ponent a l’ombra
Jordi Solé

Comissió d’Indústria, Investigació i Energia (ITRE)
La Comissió d’Indústria, Investigació i Energia centra la seva activitat en quatre àmbits prioritaris, primerament, assolir un
marc jurídic i econòmic a la UE que permeti innovar al sector industrial, el desenvolupament de les pimes europees, el
mercat digital i la política energètica comuna.
L’Ernest Maragall, com a membre de la comissió durant el període 2014-2016, ha defensat els interessos catalans en diversos àmbits, com en el disseny d’un nou marc energètic europeu o bé promovent l’apoderament de la ciutadania com
a un actor principal en el procés de transició energètica, reconeixent l’energia com un bé comú al servei de la comunitat.
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TÍTOL

VOT

PAPER
EURODIPUTAT

Informe

Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell
d’establir un programa de solucions d’interoperabilitat per a
administracions públiques, empreses i ciutadans europeus 06.07.2015
(ISA2) Interoperabilitat com a mitjà per modernitzar el
sector públic

Ponent a l’ombra
Ernest Maragall

Informe

Explotar el potencial de la investigació i la innovació en
l’economia blava per crear llocs de treball i creixement

25.06.2015

Ponent a l’ombra
Ernest Maragall

Informe

Nou acord per als consumidors d’energia

28.04.2016

Ponent a l’ombra
Ernest Maragall

Opinió

Aconseguir la transparència, la coordinació i la
convergència a les polítiques fiscals de la Unió Europea

11.11.2016

Ponent a l’ombra
Ernest Maragall

Opinió

Inversió per a llocs de treball i creixement: promoure la
cohesió econòmica, social i territorial a la Unió

25.03.2015

Ponent a l’ombra
Ernest Maragall

b. Propostes de resolució
Durant aquesta legislatura hem signat 114 propostes de resolució, on ens hem posicionat sobre diversos assumptes rellevants per a la Unió Europea.

TÍTOL

DATA

EURODIPUTAT

Proposta de Resolució sobre la Xina, en particular la situació de les
minories religioses i ètniques

15.04.2019

Jordi Solé

Proposta de Resolució sobre Brunei

15.04.2019

Jordi Solé

Proposta de Resolució sobre Guatemala

11.03.2019

Jordi Solé
Josep-Maria Terricabras

Proposta de Resolució sobre el règim europeu de sancions de
violacions de drets humans

11.03.2020

Jordi Solé

Proposta de Resolució sobre la situació a Nicaragua

11.03.2021

Jordi Solé
Josep-Maria Terricabras

Proposta de Resolució Conjunta sobre els defensors dels
drets de les dones a Aràbia Saudita

13.02.2019

Jordi Solé
Josep-Maria Terricabras
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JORDI SOLÉ

Proposta de Resolució sobre el futur del Tractat INF (Tractat sobre
forces nuclears de rang mitjà) i l’impacte sobre la UE

12.02.2019

Jordi Solé

Proposta de Resolució sobre el dret a la protesta pacífica i l’ús
proporcionat de la força

11.02.2019

Jordi Solé
Josep-Maria Terricabras

Proposta de Resolució que demana un dictamen del Tribunal de
Justícia sobre la compatibilitat amb els tractats de la proposta d’Acord
de col·laboració en matèria de pesca sostenible entre la Unió Europea i
el Regne de Marroc, el protocol d’aplicació i un intercanvi de cartes que
acompanyen aquest acord

07.02.2019

Jordi Solé
Josep-Maria Terricabras

Proposta de Resolució sobre la necessitat de reforçar el marc estratègic
de la UE per a les estratègies nacionals d’inclusió dels gitanos després 06.02.2019
del 2020 i reforçar la lluita contra el gitanisme

Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre l’Azerbaidjan, sobretot el cas de
Mehman Huseynov

16.01.2019

Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre Sudan

16.01.2019

Jordi Solé

Proposta de Resolució per sol·licitar un dictamen del Tribunal de
Justícia sobre la compatibilitat amb els tractats del acord proposat
en forma d’un intercanvi de cartes entre la Unió Europea i el Regne
09.01.2019
de Marroc sobre la modificació dels protocols 1 i 4 de l’euro -Acord
mediterrani establint una associació entre les Comunitats Europees i els
seus estats membres, d’una banda, i el Regne del Marroc, per l’altra

Jordi Solé
Josep-Maria Terricabras

Proposta de Resolució Conjunta sobre l’Iran, en particular el cas de
Nasrin Sotoudeh

12.12.2018

Jordi Solé

Proposta de Resolució sobre Tanzània

10.12.2018

Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre Egipte, en particular la situació
dels defensors dels drets humans

10.12.2018

Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre Vietnam, en particular la situació
14.11.2018
dels presos polítics

Jordi Solé

Proposta de Resolució sobre la situació dels drets humans a
Bangladesh

12.11.2018

Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre l’assassinat del periodista Jamal
Khashoggi al consulat saudita a Istanbul

24.10.2018

Jordi Solé
Josep-Maria Terricabras

Proposta de Resolució sobre el benestar animal, l’ús d’antimicrobians
i l’impacte mediambiental de l’agricultura industrial per a pollastres
d’engreix

17.10.2018

Jordi Solé

Proposta de Resolució sobre l’augment de la violència neofascista a
Europa

17.10.2019

Jordi Solé
Josep-Maria Terricabras

JORDI SOLÉ
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Proposta de Resolució Conjunta sobre la detenció massiva arbitrària de
uigurs i kazakhs a la regió autònoma d’Uyghur de Xinjiang

03.10.2018

Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre els Emirats Àrabs Units, en
particular la situació del defensa dels drets humans Ahmed Mansoor

03.10.2018

Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre el deteriorament de la llibertat
dels mitjans de comunicació a Bielorússia, en particular el cas de la
Carta 97

03.10.2018

Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre la situació al Iemen

03.10.2018

Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre Burundi
Proposta de Resolució Conjunta sobre Somàlia

04.07.2018
04.07.2018

Jordi Solé
Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre la crisi política a Moldàvia
després de la invalidació de les eleccions municipals a Chișinău

04.07.2019

Jordi Solé

Proposta de Resolució sobre Somàlia

02.07.2018

Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre la situació dels refugiats
Rohingya, en particular la difícil situació dels nens

13.06.2018

Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre la situació dels drets humans a
Bahrain, en particular el cas de Nabeel Rajab

13.06.2018

Jordi Solé
Josep-Maria Terricabras

Proposta de Resolució sobre la situació dels drets humans a Bahrain,
especialment el cas de Nabeel Rajab

11.06.2018

Jordi Solé

Proposta de Resolució sobre territoris ocupats de Geòrgia deu anys
després de la invasió russa

11.06.2018

Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre la situació dels defensors dels
drets de les dones a Aràbia Saudita

30.05.2018

Jordi Solé

Proposta de Resolució sobre la situació de la doble presó entre la UE i
l’Iran a l’Iran

28.05.2018

Jordi Solé

Proposta de Resolució sobre el marc financer plurianual i els recursos
propis del 2021-2027

25.05.2018

Jordi Solé

Proposta de Resolució sobre la situació a la franja de Gaza

16.04.2018

Jordi Solé
Josep-Maria Terricabras

Proposta de Resolució sobre Filipines
Proposta de Resolució sobre Bielorússia

16.04.2018
16.04.2018

Jordi Solé
Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre la situació a les Maldives

14.03.2018

Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre la situació a Síria

13.03.2018

Jordi Solé
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JORDI SOLÉ

Proposta de Resolució sobre la detenció de defensors dels drets
humans al Sudan, sobretot el cas del premi Sakharov Salih Mahmoud
Osman, premi

12.03.2018

Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre les execucions a Egipte

07.02.2018

Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre la situació d’UNWRA

07.02.2018

Jordi Solé
Josep-Maria Terricabras

Proposta de Resolució sobre la recent situació dels drets humans a
Turquia

05.02.2018

Jordi Solé
Josep-Maria Terricabras

Proposta de Resolució Sobre Veneçuela

05.02.2018

Josep-Maria Terricabras

Proposta de Resolució Conjunta sobre la situació a la República
Democràtica del Congo

17.01.2018

Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre Nigeria

17.01.2018

Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre els casos dels activistes de drets
humans Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che i Tashi Wangchuk i el monjo
tibetà Choekyi

17.01.2018

Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre El Salvador: els casos de dones
processades per avortament espontani

13.12.2017

Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre Cambodja: en particular la
dissolució del Partit CNRP

13.12.2017

Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre la llibertat d’expressió a Vietnam,
13.12.2017
sobretot el cas de Nguyen Van Hoa

Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre la situació dels Rohingya

13.12.2017

Jordi Solé

Proposta de Resolució sobre els casos de dones processades per
avortament involuntari a El Salvador

11.12.2017

Jordi Solé

Proposta de Resolució sobre Cambodja: la prohibició de l’oposició

11.12.2017

Jordi Solé

Proposta de Resolució sobre la situació a l’Afganistan
Proposta de Resolució Conjunta sobre Madagascar

11.12.2017
15.11.2017

Jordi Solé
Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre els atacs terroristes a Somàlia

15.11.2017

Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre la lluita contra l’assetjament i
l’abús sexual a la UE

25.10.2017

Jordi Solé
Josep-Maria Terricabras

Proposta de Resolució Conjunta sobre els casos dels líders tàrtirs de
Crimea Akhtem Chiygoz, Ilmi Umerov i la periodista Mykola Semena

04.10.2017

Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre la situació de les persones amb
albinisme a l’Àfrica, especialment a Malawi

04.10.2017

Jordi Solé

JORDI SOLÉ
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Proposta de Resolució sobre la situació de les persones amb albinisme
a Malawi i en altres països africans

02.10.2017

Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre Laos, en particular els casos de
Somphone Phimmasone, Lod Thammavong i Soukane Chaithad

13.09.2017

Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre Gabon: repressió de l’oposició

13.09.2017

Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre Cambodja, en particular el cas
de Kem Sokha

13.09.2017

Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre Eritrea, en particular els casos
d’Abune Antonios i Dawit Isaak

05.07.2017

Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre els casos del premi Nobel Liu
Xiaobo i Lee Ming-che

05.07.2017

Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre la situació dels drets humans a
Indonèsia

14.06.2017

Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre el Pakistan, en particular la
situació dels defensors dels drets humans i la pena de mort

14.06.2017

Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre el cas del periodista azerí Afgan
Mukhtarli

14.06.2017

Jordi Solé

Proposta de Resolució sobre el finançament dels partits polítics i les
fundacions polítiques a nivell europeu

12.06.2017

Josep-Maria Terricabras

Proposta de Resolució sobre el Marc Multianual per a 2018-2022 per a
l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea

29.05.2017

Josep-Maria Terricabras

Proposta de Resolució Conjunta sobre Etiòpia, en particular el cas de la
Dra. Merera Gudina

17.05.2017

Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre Zàmbia, en particular el cas de
Hakainde Hichilema

17.05.2017

Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre Sudan del Sud

17.05.2017

Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre el camp de refugiats de Dadaab

16.05.2017

Jordi Solé

Proposta de Resolució sobre Zàmbia, en particular el cas de Hakainde
Hichilema

15.05.2017

Jordi Solé

Proposta de Resolució sobre la consecució de la solució de dos estats a
15.05.2017
l’Orient Mitjà

Jordi Solé

Proposta de Resolució sobre l’estratègia de la UE sobre Síria

15.05.2017

Jordi Solé

Proposta de Resolució per fer passar la reubicació
Proposta de Resolució sobre la situació a Hongria

15.05.2017
10.05.2017

Josep-Maria Terricabras
Josep-Maria Terricabras
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Proposta de Resolució Conjunta sobre les prioritats de la UE per a les
sessions del Consell de Drets Humans de l’ONU el 2017

15.03.2017

Jordi Solé

Proposta de Resolució Conjunta sobre Guatemala, en particular la
situació dels defensors dels drets humans

15.02.2017

Josep-Maria Terricabras

Proposta de Resolució sobre la situació dels drets humans i la
democràcia a Nicaragua, el cas de Francesca Ramírez

13.02.2017

Josep-Maria Terricabras

Proposta de Resolució sobre la conclusió del CETA UE-Canadà

08.02.2017

Josep-Maria Terricabras

Proposta de Resolució Conjunta sobre les relacions UE-Turquia

23.11.2016

Ernest Maragall
Josep-Maria Terricabras

Proposta de Resolució sobre la situació del poble guaraní Kaiowa al
Brasil

21.11.2016

Josep-Maria Terricabras

Proposta de Resolució Conjunta sobre la situació dels periodistes a
Turquia

25.10.2016

Ernest Maragall
Josep-Maria Terricabras

Proposta de Resolució Conjunta sobre el Servei de Voluntariat Europeu
i la promoció del voluntariat a Europa

24.10.2016

Ernest Maragall

Proposta de Resolució sobre la situació de Mosul

24.10.2016

Ernest Maragall

Proposta de Resolució Conjunta sobre Tailàndia, en particular la
situació d’Andy Hall

05.10.2016

Josep-Maria Terricabras

Proposta de Resolució sobre la necessitat d’una política europea de
reindustrialització a la llum dels recents casos Caterpillar i Alstom

28.06.2016

Ernest Maragall

Proposta de Resolució Conjunta sobre la necessitat d’una política
europea de reindustrialització a la llum dels últims casos de Caterpillar
i Alstom

04.10.2016

Ernest Maragall

Proposta de Resolució Conjunta sobre sinergies per a la innovació:
els fons estructurals i d’inversió europeus, Horitzó 2020 i altres fons
europeus d’innovació i programes de la UE

04.07.2016

Ernest Maragall

Proposta de Resolució sobre els últims esdeveniments a Polònia i el seu
impacte en els drets fonamentals, tal i com estableix la Carta dels Drets 29.06.2016
Fonamentals de la Unió Europea

Ernest Maragall
Josep-Maria Terricabras

Proposta de Resolució Conjunta sobre Hondures: situació dels
defensors dels drets humans

13.04.2016

Josep-Maria Terricabras

Proposta de Resolució sobre la situació a Polònia

11.04.2016

Josep-Maria Terricabras

Proposta de Resolució Conjunta a favor del procés de pau a Colòmbia

19.01.2016

Josep-Maria Terricabras
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Proposta de Resolució Conjunta sobre Ibrahim Halawa, potencialment
enfront de la pena de mort

16.12.2015

Ernest Maragall

Proposta de Resolució sobre el paper de la UE en el procés de pau a
l’Orient Mitjà

07.09.2015

Ernest Maragall

Proposta de Resolució Conjunta sobre la destrucció de llocs culturals
perpetrats per ISIS / Daesh

28.04.2015

Ernest Maragall

Proposta de Resolució Conjunta sobre les fosses comunes de les
persones desaparegudes d’Ashia al poble d’Ornithi, a la part ocupada
de Xipre

11.02.2015

Ernest Maragall

Proposta de Resolució Conjunta sobre el cas del Sr. Raif Badawi, Aràbia
Saudita

11.02.2015

Ernest Maragall

Proposta de Resolució Conjunta sobre la llibertat d’expressió a Turquia:
detencions recents de periodistes, executius de mitjans de comunicació 14.01.2015
i pressió sistemàtica contra els mitjans de comunicació

Ernest Maragall

Proposta de Resolució sobre la situació a Líbia
Proposta de Resolució sobre la situació a Ucraïna

12.01.2015
12.01.2015

Josep-Maria Terricabras
Ernest Maragall

Proposta de Resolució sobre el reconeixement de l’estatut palestí

24.11.2014

Ernest Maragall
Josep-Maria Terricabras

Proposta de Resolució Conjunta sobre retards en la posada en marxa
de la política de cohesió per al període 2014-2020

24.11.2014

Ernest Maragall

Proposta de Resolució Conjunta sobre la desaparició de 43 estudiants
d’ensenyament a Mèxic

22.10.2014

Ernest Maragall
Josep-Maria Terricabras

Proposta de Resolució Conjunta sobre la persecució dels defensors dels
17.09.2014
drets humans a l’Azerbaidjan

Ernest Maragall

Proposta de Resolució sobre Israel-Palestina després de la guerra de
Gaza i el paper de la UE

16.09.2014

Ernest Maragall

Proposta de Resolució Conjunta sobre la llibertat d’expressió i
d’assemblea a Egipte

16.07.2014

Ernest Maragall

Proposta de Resolució sobre el delicte d’agressió
Proposta de Resolució Ocupació juvenil

15.07.2014
15.07.2014

Ernest Maragall
Ernest Maragall

c. Preguntes parlamentàries
Durant aquesta legislatura hem presentat 329 preguntes parlamentàries. Les preguntes parlamentàries són preguntes
realitzades pels diputats del Parlament Europeu a altres institucions i òrgans de la Unió Europea. Constitueixen un instrument directe de control parlamentari respecte a altres institucions i òrgans de la UE.
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PREGUNTES PARLAMENTÀRIES
La política monetària del BCE

DATA
28/08/2014

EURODIPUTAT
Ernest Maragall (Verts/ALE)

Atur juvenil i polítiques actives de creació d’ocupació a la UE

28/08/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Ernest Maragall
(Verts/ALE)

El superàvit comercial exterior
VP / HR - El conflicte palestinoisraelià
L’augment del deute als països deutors
VP / HR - Crisi a Ucraïna
ajudes agràries
Els recursos propis de la UE
Compra de Canal + per Telefónica

29/08/2014
29/08/2014
29/08/2014
03/09/2014
03/09/2014
04/09/2014
05/09/2014

Ernest Maragall (Verts/ALE)
Ernest Maragall (Verts/ALE)
Ernest Maragall (Verts/ALE)
Ernest Maragall (Verts/ALE)
Ernest Maragall (Verts/ALE)
Ernest Maragall (Verts/ALE)
Ernest Maragall (Verts/ALE)

Construcció d’habitatges a l’illot protegit de Tagomago (Eivissa,
Illes Balears)

10/09/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Designació de Miguel Arias Cañete com a Comissari d’Acció pel
Clima i Energia

19/09/2014

Ernest Maragall (Verts/ALE)

PCE / PEC - Declaracions sobre el futur polític de Catalunya

30/09/2014

Ernest Maragall (Verts/ALE),
Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Paper de Turquia en l’estratègia antiterrorista de la UE

06/10/2014

Ernest Maragall (Verts/ALE)

Independència periodística a Turquia
Candidatura d’adhesió de Turquia a la UE
Crisi dels refugiats sirians
Despesa en I + D + I
Torneig del bou de la vega

06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014

Ernest Maragall (Verts/ALE)
Ernest Maragall (Verts/ALE)
Ernest Maragall (Verts/ALE)
Ernest Maragall (Verts/ALE)
Ernest Maragall (Verts/ALE)

Indemnització al Projecte Castor

13/10/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Ernest Maragall
(Verts/ALE)

Seguiment de la pregunta E-006398/2014

16/10/2014

Ernest Maragall (Verts/ALE)

Apologia de règims autoritaris a l’Estat espanyol

16/10/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

VP / HR - Paper de la Unió Europea en el conflicte del Kurdistan

22/10/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

La tanca que “protegeix” a Europa
Pregunta de seguiment d’E-006428/2014

23/10/2014
23/10/2014

Ernest Maragall (Verts/ALE)
Ernest Maragall (Verts/ALE)

Suspensió de les mesures del Govern de Catalunya contra la
pobresa energètica

28/10/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Formació política feixista legalitzada a l’Estat espanyol

11/11/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Seguiment policial a jutges i magistrats favorables al dret a
decidir

20/11/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Accés de les ONG als centres d’internament

25/11/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)
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Accés a la informació sobre la privació de llibertat dels nacionals
de tercers països

25/11/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Liberalització del règim europeu de visats per als ciutadans turcs 26/11/2014

Ernest Maragall (Verts/ALE)

VP / HR - La qüestió xipriota
Desenvolupament urbà a Istanbul

26/11/2014
26/11/2014

Ernest Maragall (Verts/ALE)
Ernest Maragall (Verts/ALE)

Nou sistema d’entrades electròniques en el futbol turc

26/11/2014

Ernest Maragall (Verts/ALE)

Compromisos i pagaments pendents
L’augment del deute als països deutors
Els recursos propis de la UE
La igualtat de gènere a Turquia

26/11/2014
26/11/2014
26/11/2014
27/11/2014

Ernest Maragall (Verts/ALE)
Ernest Maragall (Verts/ALE)
Ernest Maragall (Verts/ALE)
Ernest Maragall (Verts/ALE)

VP / HR - Situació política a Nagorno Karabakh

27/11/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Política de consolidació fiscal a la Unió Europea

27/11/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Processos participatius a la Unió Europea

27/11/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Acció de Greenpeace i resposta de l’Armada espanyola

27/11/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Prestacions d’atur per als pescadors de Catalunya

27/11/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

VP / HR - Reconeixement de la UE a l’Estat Palestí

27/11/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Frontera entre Espanya i Gibraltar

27/11/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Quota de captura de tonyina vermella

27/11/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Nova legislació espanyola sobre el cànon d’agregadors

04/12/2014

Ernest Maragall (Verts/ALE),
Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Nova legislació espanyola sobre el cànon d’agregadors

04/12/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Unitat antifrau fora de control per trobar casos de corrupció a
Catalunya

05/12/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Establiment d’una renda mínima europea

09/12/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Criminalització per part de la policia hongaresa de les dones que
pateixen abusos sexuals

09/12/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

El sector de la fruita dolça i les OPFH

16/12/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

fruita dolça

16/12/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Cooperació UE-Turquia en matèria d’energia

17/12/2014

Ernest Maragall (Verts/ALE)
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Reglament REACH

17/12/2014

Ernest Maragall (Verts/ALE)

VP / HR - Mort de Ziad Abu Ein, ministre de l’Autoritat Palestina

19/12/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

VP / HR - Impunitat a Mèxic - Desaparició de 43 estudiants a
Iguala

19/12/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

La crisi de sector porcí

19/12/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Preu de la carn de porc

19/12/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Resposta a la crisi del mercat agrari

19/12/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Sistema europeu de gestió de mercats i pertorbacions del mercat
19/12/2014
agrari

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Finançament de les mesures de gestió de mercat a través del
fons de reserva de crisi

19/12/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Sector de les energies renovables a Espanya

19/12/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Contractes i preu del consum d’energia

19/12/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Tancament de Google News a Espanya

19/12/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Manifestacions xenòfobes de Pegida a Dresden

19/12/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Avantprojecte de Llei d’Hidrocarburs d’Espanya

19/12/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Negativa del FROB a fer públics els informes de la venda de
Catalunya Banc

19/12/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Reforma laboral a Espanya i recomanacions de la Comissió i el
BCE

19/12/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Violència i esport

19/12/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Increment dels desnonaments a l’Estat espanyol

22/12/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Ernest Maragall
(Verts/ALE)

Necessitat de protegir els drets socials

22/12/2014

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Llei de Seguretat Ciutadana

05/01/2015

Ernest Maragall (Verts/ALE),
Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Atemptat contra la llibertat d’expressió del jutge Santiago Vidal

19/01/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Els fons de cohesió e les regions europees
El Pla d’Inversions Juncker
L’ajuda al desenvolupament

20/01/2015
20/01/2015
20/01/2015

Ernest Maragall (Verts/ALE)
Ernest Maragall (Verts/ALE)
Ernest Maragall (Verts/ALE)
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El pla d’inversió proposat per Juncker
Pregunta de seguiment E-008302/2014
L’impacte dels fons de cohesió

20/01/2015
20/01/2015
20/01/2015

Ernest Maragall (Verts/ALE)
Ernest Maragall (Verts/ALE)
Ernest Maragall (Verts/ALE)

L’ERO de Coca-Cola

20/01/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Cooperació transfronterera entre Gibraltar i Espanya

20/01/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

VP / HR - Petició d’asil polític per Hassana Alia

21/01/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Solucions a la contaminació atmosfèrica a l’àrea metropolitana de
30/01/2015
Barcelona

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Ernest Maragall
(Verts/ALE)

Lluita contra la plaga del cargol poma al delta de l’Ebre

30/01/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Ernest Maragall
(Verts/ALE)

Lluita contra la plaga del cargol poma al delta de l’Ebre

30/01/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Ernest Maragall
(Verts/ALE)

Vulneració de la Directiva 1999/70 / CE pel que fa als jutges
substituts i magistrats suplents

30/01/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Creació d’una sub-xarxa europea de «santuaris» per balenes i
dofins - Exemple emblemàtic de Lanzarote i Fuerteventura

02/02/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Situació del col·legi públic Ciutat de Cremona a Alaquàs
(València)

04/02/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Creació de fons específics de compensació davant de nous
acords comercials amb tercers països

11/02/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Ernest Maragall
(Verts/ALE)

Apologia de règims autoritaris i feixistes

24/02/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

VP / HR - Tortura a l’Aràbia Saudita

27/02/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Sistema judicial turc: el cas del grup Çarşı

03/03/2015

Ernest Maragall (Verts/ALE)

Premi del Ciutadà Europeu a Societat Civil Catalana

03/03/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Ernest Maragall
(Verts/ALE)

Polítiques d’inclusió activa

03/03/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Prohibició total de l’ús de llengües diferents de la llengua oficial
de Bulgària durant les campanyes electorals

09/03/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

29

30 Memòria d’activitat parlamentària d’Esquerra Republicana al Parlament Europeu

2014-2019

VP / HR - Declaració de la VP / AR sobre la ratificació per part
de Palestina de l’Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional
(CPI)

12/03/2015

Ernest Maragall (Verts/ALE)

El FEIE i Horitzó 2020
El FEIE i el rendiment social
El FEIE i les disparitats regionals
El projecte Castor i el FEIE

12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015

Ernest Maragall (Verts/ALE)
Ernest Maragall (Verts/ALE)
Ernest Maragall (Verts/ALE)
Ernest Maragall (Verts/ALE)

Acció de la UE respecte a les mesures punitives adoptades
contra Palestina després de la seva sol·licitud d’adhesió a la Cort
Penal Internacional

16/03/2015

Ernest Maragall (Verts/ALE)

VP / HR - Ajuda europea a Kobani
Blanqueig de diners
Investigacions sobre ajudes d’estat

30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015

Ernest Maragall (Verts/ALE)
Ernest Maragall (Verts/ALE)
Ernest Maragall (Verts/ALE)

VP / HR - Desclassificació del PKK com «organització terrorista»
per la UE

30/03/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

VP / HR - Mecanismes de control democràtic de la UE sobre els
acords amb Turquia

30/03/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

VP / HR - Indefensió i incompliment de drets humans de
ciutadans espanyols

30/03/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Reconeixement mutu de les titulacions a la UE

09/04/2015

Ernest Maragall (Verts/ALE)

Erasmus +

23/04/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

L’agricultura mediterrània: assignatura pendent de la UE

23/04/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

VP / HR - La desclassificació com a «organització terrorista» del
PKK per la UE

23/04/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Successions entre vius en el règim de pagament bàsic

28/04/2015

Ernest Maragall (Verts/ALE),
Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Pagament per a joves pagesos

28/04/2015

Ernest Maragall (Verts/ALE),
Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Pagaments fraudulents a Espanya a persones que no són
agricultors

28/04/2015

Ernest Maragall (Verts/ALE),
Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

agricultor actiu

29/04/2015

Ernest Maragall (Verts/ALE),
Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Elusió fiscal per part de les grans empreses

30/04/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Setanta aniversari de l’alliberament de Mauthausen

05/05/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Ajuda estatal espanyola per al sector bancari

06/05/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)
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Discriminació lingüística al Consolat d’Espanya a Brussel·les

08/05/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Ernest Maragall
(Verts/ALE)

Pregunta de seguiment NO / E-000719/15

11/05/2015

Ernest Maragall (Verts/ALE)

Tancament de canals de televisió catalans a les Balears

11/05/2015

Ernest Maragall (Verts/ALE)

Denegació de sol·licituds d’extradició

19/05/2015

Ernest Maragall (Verts/ALE),
Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Semestre Europeu 2015 i desequilibris macroeconòmics II

19/05/2015

Ernest Maragall (Verts/ALE)

Informe relatiu al Semestre Europeu 2015 i desequilibris
macroeconòmics

19/05/2015

Ernest Maragall (Verts/ALE)

Assistència europea al Nepal

20/05/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Protocol per localitzar persones desaparegudes a Europa

21/05/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Superàvit comercial exterior de la UE: índex de competitivitat o
manca de demanda interna

29/05/2015

Ernest Maragall (Verts/ALE)

Superàvits comercials o transferència de beneficis

29/05/2015

Ernest Maragall (Verts/ALE)

VP / HR - Entrenament militar israeliana en els Territoris
Palestins ocupats

02/06/2015

Ernest Maragall (Verts/ALE)

Nou mecanisme d’emergència de repartiment de refugiats a l’EU

05/06/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Mesures per protegir el sector de les fruites i verdures de
l’embargament rus

03/07/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Ernest Maragall
(Verts/ALE)

VP / HR - Israeli Knesset bill restricting the independence of civil
society

16/07/2015

Ernest Maragall (Verts/ALE)

Xilella fastidiosa o amenaça letal sobre l‘agricultura europea

17/07/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Sistema educatiu a la Comunitat Valenciana: seguiment i
principals conclusions del Programa “Crea Escola”

17/07/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Pla Juncker com accelerador del Corredor Mediterrani

17/07/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Arbitrarietat de la Llei Hipotecaria espanyola: la il·legalitat del
termini d’un mes para recórrer els desallotjaments

17/07/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Facebook vulnera la llei europea de protecció de dades

17/07/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Sistema educatiu a la Comunitat Valenciana

17/07/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)
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Projecte Castor: posició dominant d’ENAGÁS

17/07/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Projecte Castor: incompliment de la Directiva relativa als serveis
en el mercat interior

17/07/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Projecte Castor: Arbitrarietat i opacitat

17/07/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

VP/HR – Atac a la III Flota de la Llibertat per Israel: acte de
pirateria internacional al buc Marianne en aigües internacionals
el 28 de juny de 2015

12/08/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Seguiment del mercat de les fruites i hortalisses per part de la
Comissió Europea

31/08/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Ernest Maragall
(Verts/ALE)

Situació de pertorbació i / o desequilibri greu del mercat en el
sector hortofructícola

31/08/2015

Ernest Maragall (Verts/ALE)

Tancament de Valeo a Martorelles (Barcelona)

10/09/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Drets lingüístics a la UE: el caso de Omrop Frislân

23/09/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Sistema de quotes de refugiats
Pregunta de seguiment NO / Correu 008.575 / 15
Pregunta de seguiment a E-007.903 / 15
Seguiment de la pregunta E-007904/15
Pregunta de seguiment NO / Correu 008.574 / 15
Política de Turquia basada en el carbó

24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
12/10/2015

Ernest Maragall (Verts/ALE)
Ernest Maragall (Verts/ALE)
Ernest Maragall (Verts/ALE)
Ernest Maragall (Verts/ALE)
Ernest Maragall (Verts/ALE)
Ernest Maragall (Verts/ALE)

Suspensió de mesures de pobresa energètica i execucions
hipotecàries

13/10/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Ernest Maragall
(Verts/ALE)

Regulació de l’autoconsum elèctric a l’Estat espanyol

14/10/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Retorn de víctimes potencials del tràfic d’éssers humans en
vulneració de la suspensió de retorn dictada en nom seu pel
Tribunal de Roma (Sala Primera)

04/11/2015

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Pobresa i exclusió social a la UE

19/11/2015

Ernest Maragall (Verts/ALE)

Llacunes en la consecució dels Objectius de Desenvolupament
del Mil·lenni

19/11/2015

Ernest Maragall (Verts/ALE)

Envelliment de la població a Europa
El paper de l’esport en la societat actual

19/11/2015
19/11/2015

Ernest Maragall (Verts/ALE)
Ernest Maragall (Verts/ALE)

UE-Turquia: Projecte de pla d’acció en suport dels refugiats i de
la migració

19/11/2015

Ernest Maragall (Verts/ALE)

VP / HR - Relació entre la UE i Aràbia Saudita

01/12/2015

Ernest Maragall (Verts/ALE)

VP / HR - Recuperació d’actius a Tunísia, Egipte i Líbia: situació
actual

07/12/2015

Ernest Maragall (Verts/ALE)
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Informes sobres els constants abusos de la policia búlgara contra
07/12/2015
els sol·licitants d’asil

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Retorn de migrants/refugiats a països devastats per la guerra

27/01/2016

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Pla d’acció UE-Turquia sobre migració
Monitor de l’Educació i la Formació de 2015

02/02/2016
02/02/2016

Ernest Maragall (Verts/ALE)
Ernest Maragall (Verts/ALE)

Possibilitats de finançament en el marc d’Horitzó 2020

02/02/2016

Ernest Maragall (Verts/ALE)

Cabal ecològic del delta de l’Ebre

04/02/2016

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Detenció d’un ciutadà suec a Perú

17/02/2016

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Sancions de la UEFA per l’exhibició de símbols democràtics

19/02/2016

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Ernest Maragall
(Verts/ALE)

Acords comercials i finançament del pressupost de la Unió

24/02/2016

Ernest Maragall (Verts/ALE)

Els tancaments de plantes amb beneficis per deslocalitzar

04/03/2016

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Polítiques Actives d’ocupació i el seu correcte desenvolupament
regional

09/03/2016

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Ernest Maragall
(Verts/ALE)

09/03/2016

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Ernest Maragall
(Verts/ALE)

Utilització dels Fons Estructurals i d’Inversió Europeus (Fons EIE)
amb vista a la consecució dels objectius de la Unió en matèria de 10/03/2016
medi ambient i energia

Ernest Maragall (Verts/ALE)

Mesures antidumping a Ucraïna

05/04/2016

Ernest Maragall (Verts/ALE)

Relació entre els “papers de Panamà” i el comissari d’Acció pel
Clima i Energia

06/04/2016

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Ernest Maragall
(Verts/ALE)

Defectes en l’acord entre la UE i Turquia
Lluita contra la discriminació a Turquia

11/04/2016
11/04/2016

Ernest Maragall (Verts/ALE)
Ernest Maragall (Verts/ALE)

Presumptes violacions dels drets humans per part de les forces
de seguretat turques

11/04/2016

Ernest Maragall (Verts/ALE)

Aplicació de la legalitat internacional en els desplaçaments
forçosos de refugiats

12/04/2016

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Centrals hidroelèctriques reversibles

04/05/2016

Ernest Maragall (Verts/ALE)

Recurs contra la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents
per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
04/05/2016
energètica

Ernest Maragall (Verts/ALE),
Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Investigació sobre la diabetis

Ernest Maragall (Verts/ALE)

Garantia Juvenil a Espanya

04/05/2016
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Protecció de dades a Turquia

04/05/2016

Ernest Maragall (Verts/ALE)

Recurs contra la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents
para afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
04/05/2016
energètica

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Modificació de l’IVA per productes d’higiene femenina

07/06/2016

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Falta d’inversions en el corredor mediterrani

08/06/2016

Ernest Maragall (Verts/ALE),
Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Desaparicions de persones i Directiva 2011/36 /UE

09/06/2016

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Combinar els Fons EIE amb el FEIE

15/06/2016

Ernest Maragall (Verts/ALE)

Fons Europeu per a Inversions Estratègiques (FEIE)

20/06/2016

Ernest Maragall (Verts/ALE)

Ajudes a publicacions, diaris i revistes
ESM-Fons d’assistència Financera

20/06/2016
21/06/2016

Ernest Maragall (Verts/ALE)
Ernest Maragall (Verts/ALE)

Pla d’autoprotecció a l’estació de tren de Girona

22/06/2016

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Empresonament de tres importants defensors dels drets humans
29/06/2016
a Turquia

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Greus conseqüències socials de la compra de la divisió d’energia
e xarxes d’Alstom per part de General Electric

01/07/2016

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Ernest Maragall
(Verts/ALE)

Integració de les consideracions climàtiques en la política de
cohesió

01/07/2016

Ernest Maragall (Verts/ALE)

Sobre estadístiques europees referents a les desaparicions de
persones a la Unión

01/07/2016

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Accés a asil i representació jurídica en relació amb
recomanacions d’inadmissibilitat formulades per l’Oficina
Europea de Suport a l’Asil

06/07/2016

Ernest Maragall (Verts/ALE),
Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Accés a asilo i representació jurídica en relació amb
recomanacions d’inadmissibilitat formulades per l’Oficina
Europea de Suport a l’Asil

06/07/2016

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Protecció de dades personals a Turquia
Censura d’Internet a Turquia

11/07/2016
11/07/2016

Ernest Maragall (Verts/ALE)
Ernest Maragall (Verts/ALE)

Tala d’arbres a Gavà

12/07/2016

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Elefants africans

14/07/2016

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

La competència en el mercat elèctric
Renda nacional com índex dels fons estructurals

02/08/2016
02/08/2016

Ernest Maragall (Verts/ALE)
Ernest Maragall (Verts/ALE)

Impuls de tecnologies per localitzar persones desaparegudes

05/08/2016

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Creació d’una plataforma europea sobre persones
desaparegudes

05/08/2016

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Investigació i coordinació sobre desaparicions de persones

05/08/2016

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Modificació de l’IVA per a productes d’higiene femenina (II)

19/09/2016

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Despesa cultural europeu

20/09/2016

Ernest Maragall (Verts/ALE)

Obstrucció de la justícia per mantenir la impunitat del
franquisme

10/10/2016

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Violació pel Govern espanyol de l’Acord d’Estabilització i
associació i del Reglament (CE) núm 539/2001, entre la Unió i
Kosovo

12/10/2016

Ernest Maragall (Verts/ALE),
Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

El paper de l’Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i
Costes en el retorn forçós de deu sol·licitants d’asil sirians de
Grècia a Turquia el 20 d’octubre de 2016

26/10/2016

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Respecte als drets fonamentals i l’Estat de Dret a Espanya

04/11/2016

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Independència judicial a l’Estat espanyol

08/11/2016

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Ernest Maragall
(Verts/ALE)

Estàndards de revisió de situació de poblacions properes a
refineries

17/11/2016

Ernest Maragall (Verts/ALE)

El cas de la refineria de Petronor (Repsol) a Biscaia

17/11/2016

Ernest Maragall (Verts/ALE)

Cas del refugiat Ahmad H., qui s’enfronta a cadena perpètua a
Hongria

18/11/2016

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Vist i plau del Govern espanyol per a la utilització de les
instal·lacions portuàries de Ceuta per vaixells de guerra russos
amb el consegüent soscavament de les sancions de la Unió, i
possibles vincles familiars amb el comissari Arias Cañete

30/11/2016

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Protecció de drets intel·lectuals
Països productors de bestiar

07/12/2016
14/12/2016

Ernest Maragall (Verts/ALE)
Ernest Maragall (Verts/ALE)

Instal·lació de plantes energètiques en el territori del Sàhara
Occidental

19/12/2016

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Ministre de l’Interior espanyol compromès a escàndol conspiratiu 10/01/2017

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Garantia de l’Estat espanyol sobre l’AVE a la Meca - ajuda
il·legal de l’Estat segons l’art. 107 del TUE - Finances públiques i
compliment de les normes de dèficit de l’UE

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/
ALE)

26/01/2017
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Compatibilitat del mercat energètic espanyol amb el mercat
comú energètic europeu

26/01/2017

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

El Sàhara Occidental i la sentència del TJUE sobre les relacions
entre la Unió i el Marroc

03/02/2017

Jordi Solé (Verts/ALE)

Estatut internacional del Sàhara Occidental conforme al Dret
Internacional i de la Unió Europea

03/02/2017

Jordi Solé (Verts/ALE)

Acollida de refugiats a l’Estat espanyol

08/02/2017

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

Bombardeig de Gernika

16/02/2017

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/
ALE)

Inversió ineficient del Corredor Mediterrani

16/02/2017

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

Fons europeus pels refugiats dedicats als CIE

17/02/2017

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

Pràctiques comercials deslleials a la cadena alimentària

23/02/2017

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

Fons de la DG NEAR per l’educació dels refugiats sirians

27/02/2017

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

Sistema de distribució de recursos addicionals de política de
cohesió a l’estat espanyol

27/02/2017

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

Real Decret-Llei 4/2017 sobre estibadors

08/03/2017

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/
ALE)

Importacions de carn a la Unió procedents de Mato Grosso do
Sul (Brasil)

14/03/2017

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Implementació uniforme del marc de la UE per reforçar
l’Estat de Dret a tots els Estats membres i la independència
judicial - Informe de la Comissió de Venècia sobre el Tribunal
Constitucional d’Espanya

20/03/2017

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/
ALE)

Central hidroelèctrica reversible de Mequinenza

22/03/2017

Jordi Solé (Verts/ALE)

Cas de discriminació de llengua: sanció per haver parlat en català
29/03/2017
amb un policia a l’aeroport de Barcelona

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/
ALE)

Calendari i compliment dels objectius pel Corredor Mediterrani

06/04/2017

Jordi Solé (Verts/ALE)

Activitats militars a zones rurals protegides per la xarxa Natura
2000

10/05/2017

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

Restriccions als permisos de plantació de vinyes de DO Cava

12/05/2017

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

Judici contra la Ministra catalana acusada per la compra d’urnes

08/06/2017

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)
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Invitació de Taiwan a 70a Assemblea Mundial de Salut i la seva
participació a l’OMS

09/06/2017

Jordi Solé (Verts/ALE)

Llibertat d’expressió dels càrrecs electes i la separació de poders
al Regne d’Espanya (Informe del Síndic)

09/06/2017

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/
ALE)

Acords bilaterals sobre l’espai aeri i la competència

09/06/2017

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

Reducció de l’espai reservat per la societat civil

15/06/2017

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/
ALE)

Reducció de l’espai reservat per la societat civil

15/06/2017

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/
ALE)

Greuge comparatiu contra les forces policials catalanes

19/06/2017

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

Detenció d’alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya

27/06/2017

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

Compliment del mandat de la Eurocambra sobre el Projecte
Castor

28/06/2017

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

Mesures repressives contra la població de Cabília

03/07/2017

Jordi Solé (Verts/ALE)

Pràctiques no remunerades a la Comissió Europea

07/07/2017

Jordi Solé (Verts/ALE)

L’ús indegut de Turquia de les garanties d’Interpol

31/08/2017

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/
ALE)

Rescat de les autopistes espanyoles

01/09/2017

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

Canvi en les tarifes elèctriques espanyoles

06/09/2017

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

Catalunya: atac als drets fonamentals per part de la policia
espanyola

11/09/2017

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

El cas del defensor de drets humans palestí, Issa Amro, i la Llei
de cibercriminalitat palestina

12/09/2017

Jordi Solé (Verts/ALE)

Llibertat de premsa, llibertat d’informació i llibertat de reunió a
Espanya

13/09/2017

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

Aplicació de les Decisions de reubicació 2015/1523 i 2015/1601

15/09/2017

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/
ALE)

Violació de la privacitat de les comunicacions dels usuaris

26/09/2017

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

Violència perpetrada per la policia espanyola a Catalunya

02/10/2017

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

Actuacions del govern espanyol que afecten els fons comunitaris
i els drets fonamentals

05/10/2017

37

38 Memòria d’activitat parlamentària d’Esquerra Republicana al Parlament Europeu

2014-2019

Espanya: amenaça d’arrestar 712 alcaldes catalans elegits
democràticament

11/10/2017

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

Nagorno-Karabakh
Violacions dels Drets Humans a Eritrea

16/10/2017
18/10/2017

Jordi Solé (Verts/ALE)
Jordi Solé (Verts/ALE)

Restriccions sobre els drets a la llibertat d’expressió i d’assemblea
19/10/2017
pacífica a Espanya

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

Violència contra manifestants a València
Inestabilitat política a la Banya d’Àfrica
Resolució i venda del Banco Popular

26/10/2017
06/11/2017
15/11/2017

Jordi Solé (Verts/ALE)
Jordi Solé (Verts/ALE)
Jordi Solé (Verts/ALE)

La participació de les dones en l’aplicació de l’Acord de Pau a
Colòmbia

13/12/2017

Jordi Solé (Verts/ALE)

L’Estat de Dret a Espanya

15/12/2017

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

Anomalies en el vot exterior - Eleccions al Parlament de
Catalunya del 21-D

22/12/2017

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

Exportació europea d’armes a Aràbia Saudí

08/01/2018

Jordi Solé (Verts/ALE)

Estat de dret a Espanya

08/01/2018

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

Anomalies amb el vot exterior

08/01/2018

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

L’ús de la força militar contra la ciutadania

15/01/2018

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/
ALE)

Possibilitat d’incloure la gestió dels sediments en les normatives
europees

06/02/2018

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/
ALE)

Bypass de sediments a la Conca de l’Ebre - Compliment de
la Directiva Marc de l’Aigua, la Directiva sobre Inundacions, la
Directiva sobre Aus i la Directiva sobre Hàbitats

06/02/2018

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/
ALE)

Pla de Gestió Integral dels Sediments a la Conca de l’Ebre Compliment de la Directiva marc sobre l’aigua i la Directiva sobre 06/02/2018
Inundacions

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/
ALE)

La seguretat al Delta de l’Ebre i a les preses espanyoles Compliment de les Directives DMA, DI, Aus, Hàbitats i el Conveni
d’Aarhus

06/02/2018

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/
ALE)

Us indegut de l’ordre de detenció europea per part d’Espanya

07/02/2018

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/
ALE)

Activitats de la Delegació de la Unió Europea al Marroc en el
Sàhara Occidental ocupat

08/02/2018

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Pràctiques comercials deslleials en la cadena alimentària

26/02/2018

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)
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Maniobres militars en espais naturals protegits per la xarxa
Natura 2000

26/02/2018

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Compliment del mandat del Parlament Europeu respecte el
projecte Castor

26/02/2018

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Amenaça a la llibertat d’expressió a Espanya

27/02/2018

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/
ALE)

Presos polítics a Espanya

28/02/2018

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/
ALE)

Internament de menors no acompanyats en cel·les de les
comissaries de policia a Grècia

06/03/2018

Jordi Solé (Verts/ALE)

Incitació a l’odi i violència ultranacionalista contra catalans

14/03/2018

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

Immobilització per part d’Itàlia del vaixell de Proactiva Open
Arms per promoure la immigració irregular

22/03/2018

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/
ALE)

Menors no acompanyats a Espanya

28/03/2018

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

La situació en els centres d’internament d’estrangers de l’Estat
Espanyol

29/03/2018

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

Racisme a l’Estat espanyol

29/03/2018

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

Ús arbitrari de l’ordre de detenció europea

16/04/2018

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/
ALE)

Llibertat d’expressió a Espanya

25/04/2018

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/
ALE)

Nou acord entre l’Europol i Israel

26/04/2018

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Fallada de la seguretat informàtica en el sistema d’intercanvi
d’informació judicial espanyol

24/05/2018

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

Comerç de la Unió amb assentaments israelians

29/05/2018

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Concessió de llicències d’extracció de coral vermell a Catalunya

31/05/2018

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/
ALE)

Incineració de residus i per un aire net a Andalusia

07/06/2018

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/
ALE)

Exhumació de víctimes del franquisme i resignificació de la
basílica de Cuelgamuros

07/06/2018

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/
ALE)
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Compliment de la recomanació del informe sobre drets
fonamentals a la UE 2015

07/06/2018

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/
ALE)

Dret a la lliure circulació a la Unió Europea

13/06/2018

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Drets de la minoria macedònia a Bulgària

18/06/2018

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Llibertat d’expressió a Bielorússia: el cas de Charter97.org

20/06/2018

Jordi Solé (Verts/ALE)

Els refugiats etíops a Kènia

10/07/2018

Jordi Solé (Verts/ALE)

La privatització del registre d’empreses a Espanya

19/07/2018

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

Discurs d’odi dirigit

31/08/2018

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/
ALE)

Violència d’extrema dreta a Catalunya i legalitat de l’apologia del
feixisme i el franquisme

03/09/2018

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Les recomanacions de l’Informe Nagy sobre Drets Humans i la
seva resposta

18/09/2018

Jordi Solé (Verts/ALE)

La infracció del marc europeu de telecomunicacions i el
Reglament (EU) 2015/2120

24/09/2018

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

Incompliment del marc de la UE sobre telecomunicacions i del
Reglament 2015/2120

24/09/2018

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

L’exportació d’armes a l’Aràbia Saudita

25/09/2018

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

La violació de la independència judicial a Espanya i la violació
dels articles 6 i 47-49 de la Carta de Drets Fonamentals de la UE
i de la Directiva 2016/343

26/09/2018

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/
ALE)

El Premi Europeu Chaillot per a la Promoció dels Drets Humans
al Consell de Cooperació a la Regió del Golf

27/09/2018

Jordi Solé (Verts/ALE)

Guerra econòmica contra Catalunya

08/10/2018

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

La criminalització de l’Ajuda Humanitària

31/10/2018

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/
ALE)

Sobre la pretensió del PP de controlar el tribunal de l’1-O

05/12/2018

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/
ALE)

Aplicabilitat de la REC + a les autoritats regionals de
competència

18/12/2018

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

Guerra econòmica contra Catalunya

19/12/2018

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)
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Contaminació marina al mar del Nord

08/01/2019

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

Principi de no discriminació

11/01/2019

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

Modernització de l’Acord global UE-Mèxic

23/01/2019

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Discriminació contra els ciutadans de la UE i els viatgers
transfronterers amb matrícules no italianes

01/04/2019

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)

Vulneracions de la legislació europea en l’anomenat “Cas Alsasua” 03/04/2019

Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/
ALE)

La Junta Electoral veta l’ús de paraules als mitjans de
comunicació públics catalans

Jordi Solé (Verts/ALE), JosepMaria Terricabras (Verts/ALE)

03/04/2019

Utilització de l’article 116 del TFUE en el context de les propostes
11/04/2019
de reforma fiscal

Jordi Solé (Verts/ALE)

3. Plataforma de Diàleg UE-Catalunya
La Plataforma de Diàleg UE-Catalunya està formada per una quarantena de diputats de diferents grups polítics i diversos estats, que tenen l’objectiu de promoure un diàleg polític sincer entre Espanya i Catalunya per resoldre el conflicte
existent a través de l’exercici del dret a la lliure determinació de Catalunya.
Tot i tenir opinions diverses sobre la qüestió catalana, els membres de la Plataforma coincideixen a denunciar la resposta repressiva de l’estat Espanyol a les reivindicacions legítimes i democràtiques d’una majoria significativa de ciutadans
i institucions catalanes; reclamar l’alliberament dels polítics i líders socials que estan en presó preventiva i el retorn dels
exiliats; instar les institucions europees a intervenir en el conflicte, que té una clara dimensió europea; i insistir en la necessitat d’un acord negociat entre l’estat Espanyol i Catalunya que haurà de concloure en un referèndum acordat.
Tots ells segueixen de prop l’evolució dels esdeveniments polítics a Catalunya i duen a terme diverses accions per tal de
denunciar la regressió de drets i llibertats a Catalunya, i reclamar una solució política al conflicte.
Les principals accions de la Plataforma, des que es va crear a la tardor del 2017, han estat les següents:

DATA
29.11.2017

TÍTOL
Signatura del Manifest fundacional i presentació de la
Plataforma de Diàleg UE-Catalunya

CATEGORIA

LLOC

Roda de premsa

Brussel·les
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19.12.2017
21.12.2017
01.02.2018
28.02.2018
26.03.2018
20.04.2018
25.04.2018
17.05.2018
03.07.2018
10.07.2018
07.09.2018
25.09.2018
03.10.2018
09.10.2018
10.10.2018
16.10.2018
24.10.2018
05.11.2018

Visita denegada d’un delegació de diputats a Estremera per
veure els presos polítics
Delegació a Catalunya per seguir la jornada electoral del 21D
Conferència “Drets civils i drets fonamentals a la UE: el cas de
Catalunya”
Concentració per demanar l’alliberament dels presos polítics
catalans
Reunió amb els familiars dels presos polítics i els exiliats
Presentació de la Plataforma de Diàleg UE-Catalunya a
Barcelona
Manifest a favor del diàleg a Catalunya signat per 43
eurodiputats
Presentació de la Plataforma de Diàleg UE-Catalunya a Berlín
Presentació de la Plataforma de Diàleg UE-Catalunya a París
Reunió amb tres dels consellers a l’exili
Visita als Presos Polítics
Participació a la campanya de l’ANC “Un poble empresonat”,
davant de la Comissió Europea
Acció al plenari d’Estrasburg: 41 eurodiputats es posen la
samarreta groga per demanar l’alliberament dels presos
polítics
Reunió amb el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró,
per parlar sobre el tancament de webs de l’1O
Conferència “Autodeterminació: buscant maneres per avançar
en el marc de la UE”
Concentració per demanar l’alliberament dels presos polítics,
en el primer aniversari de l’empresonament de Jordi Cuixart i
Jordi Sànchez
Carta a Juncker, Draghi i Tusk
Visita als Presos Polítics

2014-2019

Visita

Madrid

Visita

Barcelona

Conferència

Brussel·les

Concentració

Brussel·les

Reunió

Estrasburg

Acte

Barcelona

Manifest

Brussel·les

Acte
Acte
Reunió
Visita

Berlín
París
Brussel·les
Catalunya

Concentració

Brussel·les

Photo-action

Estrasburg

Reunió

Brussel·les

Conferència

Brussel·les

Concentració

Brussel·les

Carta
Visita

Brussel·les
Catalunya

07.11.2018

Presentació de la Declaració relativa a la sol·licitud de la fiscalia
espanyola de demanar penes de fins a 177 anys de presó per
Declaració
als líders independentistes catalans

Brussel·les

09.11.2018

Declaració després que fiscalia demanés fins a 177 anys de
presó pels líders independentistes en presó preventiva

Declaració

Brussel·les

27 i 28.11.2018

Reunió de Grups d’Amistat Europeus amb Catalunya

Acte

Brussel·les

03.12.2018
04.12.2018

Visita als Presos Polítics
Carta en suport al presos polítics en vaga de fam
Roda de premsa al Parlament Europeu per denunciar el judici
polític contra els líders independentistes
Acció en suport de la Presidenta Carme Forcadell

Visita
Carta

Catalunya
Brussel·les

Roda de premsa

Estrasburg

Photo-action

Estrasburg

12.02.2018
13.12.2018

2014-2019

19.12.2018
09.01.2019
16.01.2019
12.02.2019
28.02.2019
27.03.2019
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Carta al Papa demanant-li mediació en el conflicte català
Carta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez,
demanant-li una reunió amb la Plataforma de Diàleg
UE-Catalunya
Acció de denúncia al plenari d’Estrasburg, coincidint amb la
visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez
Article en diversos mitjans europeus -com el britànic The
Times i el francès Libération- denunciant el judici polític als
líders catalans
Delegació d’eurodiputats per seguir el judici als líders
independentistes al Tribunal Suprem
Roda de premsa al Parlament Europeu per presentar
l’Informe sobre la missió d’observació al judici als líders
independentistes

Carta

Brussel·les

Carta

Brussel·les

Photo-action

Estrasburg

Article d’opinió

Brussel·les

Missió

Madrid

Roda de premsa

Estrasburg

4. Integrups
Durant aquesta legislatura hem participat en diversos intergrups. Aquests tenen per objectiu mantenir intercanvis d’opinió entre eurodiputats sobre temes particulars i promoure el contacte entre els seus membres i la societat civil.

Intergrup per a Minories Tradicionals, Comunitats Nacionals i Llengües
Presentació
L’Intergrup per a Minories Tradicionals, Comunitats Nacionals i Llengües, del qual Josep-Maria Terricabras n’ha estat
co-president, és un fòrum obert per intercanviar idees i opinions sobre la situació i el futur de les minories. Per tal de
promoure el coneixement i la comprensió dels problemes de les minories a Europa, l’Intergrup serveix de punt de trobada per a grups polítics, institucions europees i organitzacions no governamentals.

Objectius
—
—
—
—
—

Augmentar la consciència de les problemàtiques en què viuen les minories nacionals i lingüístiques a Europa
Donar a conèixer aquests aspectes a la Comissió Europea i al Parlament Europeu
facilitar el desenvolupament de polítiques i pràctiques de suport a les minories
Defensar els drets de les minories com a part integral dels drets humans fonamentals i principis bàsics de no
discriminació
A llarg termini, l’Intergrup vol impulsar una legislació europea per reforçar la protecció de les minories nacional
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Grup de Memòria Històrica
Presentació
El grup de memòria històrica al Parlament Europeu és un grup transversal format per diferents eurodiputats catalans i
espanyols de formacions polítiques diverses per a impulsar el respecte democràtic a la memòria històrica, tant a l’estat
espanyol i a Catalunya, com a arreu d’Europa i al món.

Objectius
—
—
—
—

Vetllar pel respecte a la memòria històrica, especialment a Catalunya, l’estat espanyol i Europa
Teixir una xarxa d’entitats memorialistes més forta i connectada a través del contacte i l’organització d’actes
Preguntar al Parlament Europeu i a la resta d’Institucions Europees sobre qüestions com el franquisme, i denunciar
la seva persistència actual en la normativa i vida política i social espanyola
Organitzar conferències i actes que ajudin a visibilitzar tant els esforços de les entitats memorialistes com les realitats d’oblit i criminalització (o falta de la mateixa) en tants casos històrics a l’estat espanyol

• URBAN Intergroup: és un grup transversal i de diversos eurodiputats amb un enfocament horitzontal que representa els interessos les ciutats d’Europa i treballa a favor del desenvolupament urbà. http://urban-intergroup.eu/
• Grup d’Amistat EU-Andorra: grup d’amistat informal que promou les relacions entre el Parlament Europeu i Andorra.
• Grup de Suport al Procés de Pau a Irlanda del Nord: impulsat pels eurodiputats del Sinn Féin, aquest grup d’amistat
vol vetllar pel compliment dels acords de pau de Divendres Sant de l’any 1998.
• Intergroup de drets LGBTI: El treball de l’Intergrup consisteix a fer un seguiment de la feina de la Unió Europea; fer
el seguiment de la situació de les persones LGBTI, gays, bisexuals, transsexuals i intersexuals, als Estats membres de la
UE; i establir contactes amb grups de la societat civil per transmetre les seves preocupacions a escala europea. https://
lgbti-ep.eu/
• Grup d’Amistat Basc: Promogut pel grup d’EHBildu al Parlament Europeu, aquest grup d’amistat treballa a favor del
procés de pau al País Basc. Entre les principals accions, aquesta legislatura diversos eurodiputats han visitat presos bascos greument malalts.

2014-2019
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5. Delegacions
Les Delegacions del Parlament Europeu són grups oﬁcials d’eurodiputats que desenvolupen les relacions amb parlaments de països que no formen part de la Unió Europea, regions o organitzacions
exteriors. El seu objectiu és treballar perquè les relacions exteriors del Parlament reﬂecteixin els interessos i ideals dels ciutadans de la UE.

Delegació EU-Turquia
Presentació
La Comissió Parlamentària Mixta UE-Turquia (D-TR) se centra en el desenvolupament de relacions amb Turquia, i en
particular amb el seu Parlament, la Gran Assemblea Nacional. Com indica el nom de la delegació, s’ha establert un fòrum
específic, una “Comissió Parlamentària Mixta” per reunir representants electes de les legislatures europees i turques. La
delegació de D-TR de 25 membres representa la meitat d’aquest Comitè.
Primer Ernest Maragall i després Jordi Solé, han representat el grup dels Verds/ALE en aquesta Delegació. La seva activitat s’ha centrat a promoure el respecte pels drets fonamentals i l’estat de dret a Turquia, prioritàriament en 2 àmbits: la
defensa dels drets del poble kurd i la defensa de la llibertat d’expressió. En el primer cas, s’ha reclamat la fi de la repressió contra el poble kurd i el restabliment dels seus drets polítics, socials i culturals. En el segon cas, la seva demanda de
més pluralitat mediàtica i fi de persecució política a Turquia, es va traduir en la proposta de presentar Can Dündar com a
candidat al Premi Sakharov 2016.

Objectius
—
—
—

Desenvolupament de relacions entre Turquia i la UE
Establir una xarxa de contactes entre la societat civil turca i la delegació del Parlament Europeu (D-Tr)
Fomentar un diàleg fluid entre investigadors, funcionaris, representants comercials i ciutadans turcs i europeus per
mitjà de l’organització d’un fòrum anual

Delegació EU-Mèxic
Presentació
La Comissió Parlamentària Mixta UE-Mèxic (D-MX) està formada per 28 eurodiputats i eurodiputades dels diferents grups
parlamentaris. Mèxic és membre del G-20, la segona economia de Llatinoamèrica i constitueix un importantíssim soci
estratègic per a la Unió Europea.
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Josep-Maria Terricabras ha representat el grup dels Verds/ALE en aquesta Delegació i n’ha estat un membre molt actiu,
principalment en els àmbits de la protecció dels defensors dels drets humans, dels drets indígenes, dels defensors de la
terra i del medi ambient i del col·lectiu periodístic. En el marc de la seva tasca amb Mèxic, Terricabras ha reivindicat la
necessitat d’establir una clàusula vinculant de respecte als drets humans en el nou Acord comercial UE-Mèxic (llegir informe), i ha estat el creador del projecte De la Mano, una iniciativa que ha agermanat 5 eurodiputats amb 5 periodistes
mexicans en risc (web).
Objectius
• Desenvolupament de relacions entre Mèxic i la UE
• Promoció del comerç, diàleg polític i cooperació
• Contribuir en la millora de la modernització de l’Acord d’Associació UE-Mèxic, en vigor des de l’any 2000

• Delegació Assemblea Parlamentària Euro-Llatinoamericana (DLAT): Eurolat és una assemblea parlamentària multilateral --un fòrum en el qual es reuneixen diversos parlamentaris-- formada per 150 membres. La meitat dels membres,
setanta-cinc, prové de Parlaments regionals llatinoamericans, inclosos el Parlament Llatinoamericà, Andí, Centreamericà,
Mercosur i els Congressos de Xile i de Mèxic. L’altra meitat, de nou setanta-cinc membres, prové del Parlament Europeu i
aquest grup constitueix la delegació del Parlament Europeu a Eurolat.

• Delegació UE-Macedònia del Nord: Les relacions del Parlament Europeu amb la Sobranie, el parlament de la
República de Macedònia del Nord, es canalitzen a través de la seva “Delegació a la Comissió Parlamentària Conjunta UENord de Macedònia”, abreujada com a D-MK. La delegació de 13 membres de D-MK, creada el 2004, representa la meitat
d’aquest comitè.

• Delegació Assemblea Parlamentària de la Unió per la Mediterrània (DMED): Aquesta delegació és el grup de diputats del Parlament Europeu que participen en el braç parlamentari de la Unió per la Mediterrània, una assemblea intergovernamental creada per promoure la pau i estabilitat al voltant de la Mediterrània.

2014-2019
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6. Conferències
Conferències organitzades pels eurodiputats d’ERC durant el període 2014 – 2019 sobre temes d’interès:
Freedom in a time of crisis
15 d’abril de 2015

Conferència organitzada per l’eurodiputat Josep-Maria
Terricabras, amb la col·laboració del PEN Internacional sobre la situació dels escriptors arreu del món.

The reform of European electoral law
2 de juliol de 2015

Conferència organitzada amb els també eurodiputats de
l’Aliança Lliure Europea Jordi Sebastià i Jill Evans sobre la
reforma de la llei electoral europea.
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Economic viability of an independent Catalonia
15 de juliol de 2015

Conferència organitzada conjuntament amb les oficines
dels eurodiputats Ramon Tremosa, Ernest Maragall i
Josep-Maria Terricabras, per presentar l’estudi “Scenarios
of macro-economic development for Catalonia on horizon 2030”. La presentació va comptar amb la presència
d’experts del CEPS, E3- Modelling, CIDOB i ISIS.

Searching for a new narrative: the hopes of
European muslisms
16 de setembre de 2015

Conferència organitzada per l’eurodiputat Ernest
Maragall, juntament amb els també eurodiputats del
grup Verds/ALE Helga Trüpel, Jill Evans, Jean Lambert,
Karima Delli i Michel Reimon que reivindica la comunitat
musulmana d’Europa com una part integral de la societat
europea.

2014-2019
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Fostering youth mobility in vocational education and training: a regional perspective
20 d’octubre de 2015

Conferència organitzada per l’eurodiputat Ernest
Maragall sobre l’Erasmus+ i d’altres instruments de mobilitat de la Unió Europea des d’una perspectiva regional.

To kyma, a rescue in the Aegean sea
2 de març de 2016

Projecció i debat sobre el documental “To Kyma. Rescat
al mar Egeu”, que narra la proesa d’un equip de socorristes catalans que instal·lats a l’illa grega de Lesbos amb
un únic objectiu: salvar vides al mar Egeu. Organitzat per
les oficines dels eurodiputats Josep-Maria Terricabras i
Ernest Urtasun, l’acte va comptar amb la participació dels
directors David Fontseca i Arantza Diez.
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The Catalan path to independence: an International perspective
19 d’abril de 2016

Conferència organitzada conjuntament entre Ramon
Tremosa, Ernest Maragall i Josep-Maria Terricabras. El
panell d’experts de la conferència, d’àmbit internacional,
van aportar una perspectiva internacional al desenvolupament del procés cap a la independència de Catalunya.

Far Right in Europe: Enemies within the gates?
2 de juny de 2016

Conferència organitzada conjuntament entre les oficines
de l’eurodiputat Josep-Maria Terricabras, l’eurodiputada sueca Bodil Valero, l’eurodiputat alemany Jan Philipp
Albrecht i l’eurodiputat del País Valencià, Jordi Sebastià.
La conferència abordava el fenomen de l’auge de l’extrema dreta a Europa amb especial èmfasi a l’Estat Espanyol,
França, Suècia i Alemanya.

2014-2019
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When we were refugees. Elisabeth Eidenbenz
and the maternity at Elna
21 de juny de 2016

Aquest esdeveniment, organitzat conjuntament per les
oficines dels eurodiputats Jordi Sebastià, Ernest Maragall
i Josep-Maria Terricabras, va consistir en una exposició
fotogràfica al Parlament Europeu titulada “Time of exile
and solidarity. The maternity hospital at Elna” que tractava sobre la figura d’Elisabeth Eidenbenz i la materinat
d’Elna. Es van editar uns llibrets amb el contingut de l’exposició amb català i anglès. I hi va haver un acte públic,
molt concorregut, amb la presència de d’Alicia Alted i
Dolores Fernández.

La Garantia Juvenil als Països Catalans
8 de juliol del 2016

Presentació de l’informe encarregat per l’eurodiputat
Josep-Maria Terricabras a Barcelona on s’analitzà la implementació del programa europeu de Garantia Juvenil a
la UE, a l’Estat espanyol i als Països Catalans.
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2014-2019

A recipe for a disaster: Environemental Degradation and Human Rights Violations in Pakistani-Occupied Gilgit-Baltistan
9 de novembre de 2016

Conferència organitzada per l’eurodiputat Josep-Maria
Terricabras sobre la degradació del medi ambient i la violació dels drets humans a la zona ocupada pel Pakistan
de Gilgit-Baltistan.

L’extrema dreta, un fenomen europeu
12 de gener de 2017

Presentació de l’informe encarregat per l’eurodiputat
Josep-Maria Terricabras a Barcelona on es debaté sobre
la presència de partits d’extrema dreta arreu d’Europa i
de quines estratègies es poden dur a terme per a frenar
el seu creixement.

2014-2019
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The Catalan Referendum
24 de gener de 2017

Conferència amb la presència del President de la
Generalitat Carles Puigdemont, el Vice-President de la
Generalitat Oriol Junqueras i el Conseller d’Afers Exteriors
Raül Romeva sobre el referèndum d’autodeterminació de
Catalunya. Va comptar amb l’assistència de més de 400
persones, entre eurodiputats, representants d’ambaixades, personal de les institucions europees i ciutadans que
s’hi van voler afegir. L’acte va tenir una gran repercussió
mediàtica a nivell nacional i internacional. Aquest esdeveniment va representar un pas important en la internacionalització de l’autodeterminació del poble de Catalunya.

Refugee women: A critical analysis of European
and national legislation and succesful policies in
Europe
25 de gener de 2017

Conferència organitzada per l’eurodiputat Josep-Maria
Terricabras sobre les dones refugiades i l’estat de l’actual legislació i les polítiques europees destinades a tractar
aquesta situació.
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Fiscalitat europea i mercat únic
20 de febrer de 2017

Conferència organitzada per l’eurodiputat Jordi Solé per a
presentar l’informe “Fiscalitat europea i mercat únic. Cap
a una harmonització efectiva”.

Undocumented lives: is the current EU migration policy and suggested reform of the Common European Asylum System (CEAS) pushing
people into irregularity?
29 de març de 2017

Conferència organitzada pels eurodiputats Josep-Maria
Terricabras, Bodil Valero, Jean Lambert i Judith Sargentini
sobre l’estat actual de les polítiques migratòries de la UE i
del Sistema Comú Europeu d’Asil.

2014-2019
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Truth, Justice, Reparation: Cities and nations for
remembrance
26 d’abril de 2017

Conferència organitzada pels eurodiputats d’ERC JosepMaria Terricabras i Jordi Solé juntament amb altres
eurodiputats del Grup de Memòria Històrica sobre la recuperació de la memòria històrica després del franquisme.

La situació de les dones refugiades a Europa,
l’Estat espanyol i Catalunya.
25 de maig de 2017
Presentació de l’informe encarregat per Josep-Maria Terricabras sobre la situació de les
dones refugiades a Bacelona
El frau fiscal a la Unió Europea: de la consciència
social a l’acció política
9 de juny de 2017

Conferència organitzada per l’eurodiputat Jordi Solé sobre l’estat actual de l’evasió i l’elusió fiscal als diferents països de la Unió Europea.
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Els futurs d’Europa
26 de juny de 2017

Conferència organitzada per l’eurodiputat Jordi Solé sobre els reptes i oportunitats de la integració europea.

Francoism post Franco
20 de novembre de 2017

Conferència organitzada pels eurodiputats Josep-Maria
Terricabras i Jordi Solé conjuntament amb l’eurodiputat
de EH-Bildu Josu Juaristi, l’eurodiputada del BNG Ana
Miranda i l’eurodiputat de Compromís Jordi Sebastià.

2014-2019
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Acuerdo Global UE-Mexico. ¿Derechos humanos
i intereses comerciales?
22 de novembre de 2017

Conferència organitzada per l’eurodiputat Josep-Maria
Terricabras en el marc de la renovació de l’Acord Global
entre la Unió Europea i Mèxic i la importància de que
contingui una clàusula de drets humans vinculant.

Civil and Fundamental Rights in the EU: the
Catalan case
1 de febrer de 2018

Conferència que va abordar la repressió de l’Estat espanyol arran del referèndum de l’1 d’octubre i el dret a l’autodeterminació dels pobles.
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Les migracions a Europa i a Catalunya: reptes i
propostes.
2 de febrer de 2018

Conferència organitzada per l’eurodiputat Josep-Maria
Terricabras i la Fundació Josep Irla a Barcelona sobre les
polítiques migratòries a Europa i els reptes de futur en la
gestió de les migracions.

Ciutats europees per la mort digna
2 de març de 2018

Conferència organitzada per l’eurodiputat Josep-Maria
Terricabras juntament amb l’associació Dret a Morir
Dignament (DMD-Cat) en què es va tractar allò que es
pot fer des dels municipis per a l’eutanàsia i per dignificar
la mort dels ciutadans.
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Exposició “Lights and shadows. Europe”
10 d‘abril de 2018

Presentació de l’eurodiputat Josep-Maria Terricabras
de l’exposició d’art al Parlament europeu de l’autor gironí Pep Camps sobre els clars i els obscurs de la Història
d’Europa.

L’Europa que volem. Justícia, diàleg i democràcia.
20 d’abril de 2018

Conferència de presentació de la Plataforma de Diàleg
Unió Europea - Catalunya, que agrupa eurodiputats de diferents països i grups polítics que defensen
una solució política pel cas català basada en el dret a
l’autodeterminació.
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Historic Right to Tamil Nationhood and Genocide in Sri Lanka
17 de maig de 2018

Conferència organitzada per l’eurodiputat Jordi Solé juntament amb els eurodiputats Stefan Eck i Michèle Rivasi,
amb la col·laboració d’entitats en defensa del poble Tamil.

Workshop European Cities for the Right to Die
with Dignity
18 de maig de 2018

Conferència organitzada per l’eurodiputat Josep-Maria
Terricabras juntament amb l’associació Dret a Morir
Dignament (DMD-Cat) en què es va tractar allò que es
pot fer des dels municipis per a l’eutanàsia i per dignificar
la mort dels ciutadans.
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Atacks on Freedom of Speech and the Press in
Europe
24 de maig de 2018

Conferència organitzada pels eurodiputats dels
Verds/ALE Ana Miranda, Benédek Jávor, Josep-Maria
Terricabras, Judit Sargentini i Jordi Solé sobre els atacs a
la llibertat d’expressió i de prems a Europa.

Cohesion policy and the new MFF
6 de juny de 2018

Conferència organitzada per l’eurodiputat Jordi Solé sobre la política de cohesió de la Unió Europea i el nou
Marc Financer Plurianual.
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Defending Fundamental Rights in the EU: the
Spanish Case
29 de maig de 2018

Conferència organitzada a la seu d’Estrasburg del
Parlament europeu sobre les violacions de drets fonamentals a l’Estat espanyol, que va comptar amb la participació de familiars dels presos polítics catalans, dels joves
d’Alsasu i del cantant Valtònyc.

El Pressupost de la UE Post 2020: Prioritats
polítiques i reptes comuns
29 de juny de 2018

Conferència organitzada per l’eurodiputat Jordi Solé sobre les prioritats i els reptes del pressupost de la Unió
Europea.

2014-2019
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2018 Ethiopia - Ways toward politically inclusive
democracy
11 de juliol de 2018

Conferència organitzada per l’eurodiputat Jordi Solé juntament amb les eurodiputades Julie Ward i Ana Gomes
sobre el camí cap a una democràcia políticament inclusiva a Etiòpia.

Conference on Self-determination. Finding ways
to advance within the EU framework
10 d’octubre de 2018

Conferència sobre el dret a l’autodeterminació en el
marc de la Unió Europea organitzada conjuntament per
l’ex-eurodiputat Josu Juaristi i els eurodiputats Izaskun
Bilbao, Lynn Boylan, Ana Miranda, Jordi Solé, Josep-Maria
Terricabras i Ramon Tremosa.
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Immigration and diversity: A proposal from
Catalonia
17 d’octubre de 2018

Conferència organitzada per l’eurodiputat Jordi Solé que
va comptar amb la participació del Conseller de Treball,
Afers Socials i Famílies Chakir El Homrani.

Right to Die in Europe. What can be done at
European level and in Municipalities
7 de novembre de 2018

Conferència organitzada per l’eurodiputat Josep-Maria
Terricabras juntament amb les associacions Dret a Morir
Dignament (DMD-Cat) i Right to Die Europe en què es
tracta allò que es pot fer des de les institucions de la UE i
els municipis per a l’eutanàsia i per dignificar la mort dels
ciutadans.
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Right to inform and to defend in Mexico
21 de novembre de 2018

Conferència organitzada per l’eurodiputat Josep-Maria
Terricabras sobre la greu situació de violacions de drets
humans a Mèxic i, en especial, de la llibertat de premsa.
Va comptar amb la participació de periodistes mexicans
que estan patint aquesta greu vulneració de drets fonamentals i es va presentar el programa d’agermanament
entre periodistes mexicans i eurodiputats.

Citizens’ Assemblies to Renew Engagement for
the Future of Europe
27 de novembre de 2018

Conferència organitzada per l’eurodiputat Josep-Maria
Terricabras per a presentar el projecte CARE sobre les
assemblees de ciutadans per tal de renovar el compromís
amb la Unió Europea.
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Municipis republicans per a una Europa més
ambiciosa
1 de desembre de 2018

Conferència organitzada per l’eurodiputat Jordi Solé on
es va presentar l’informe “L’Agenda Urbana de la Unió
Europea i de Catalunya: antecedents, objectius i reptes”.

Social Economy and Labour Insertion. More
than Corporate Social Responsibility
4 de desembre de 2018

Conferència organitzada per l’eurodiputat Josep-Maria
Terricabras juntament amb l’eurodiputada del PNB
Izaskun Bilbao sobre l’economia social i la inserció laboral,
en què es van presentar experiències d’èxit, com ara la
cooperativa La Fageda.

Euro-Mediterranean cooperation: the agenda
for the next 10 years
4 de desembre de 2018

Conferència organitzada per l’eurodiputat Jordi Solé al
Parlament europeu sobre els reptes de la cooperació euro-mediterrània en ocasió del 10è aniversari de la Unió
pel Mediterrani.

2014-2019
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What Is Turkey up to in the Middle East?
5 de desembre de 2018

Conferència organitzada pels eurodiputats Jordi Solé i
Josep-Maria Terricabras sobre la situació de Turquia i la
seva relació amb l’Orient Mitjà i amb la Unió Europea.

Whistleblowers in Spain: protection or intimidation?
6 de febrer de 2019

Conferència organitzada per l’eurodiputat Jordi Solé juntament amb l’eurodiputada de Podemos Lola Sánchez
sobre la greu situació de vulneració de drets fonamentals
que han patit diversos denunciants de corrupció a l’Estat
espanyol.
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Fundamental Problems in Education Facing
Minorities in Europe: Comparing the Cases of
Western Thrace Turks and German Minority in
Denmark
20 de març de 2019

Conferència organitzada per l’eurodiputat Josep-Maria
Terricabras amb l’objectiu de debatre els problemes i reptes educatius de la comunitat turca de Tràcia occidental,
amb la comparativa de la minoria alemanya a Dinamarca.

Report launch: The EU’s partnership with the
southern mediterranean. Challenges to cohesion and democracy
29 de març de 2019

Conferència organitzada per l’eurodiputat Jordi Solé a la
seu del Parlament europeu de Barcelona per a presentar
l’informe “The EU’s partnership with the southern mediterranean. Challenges to cohesion and democracy”.
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Historical Memory: Coming to terms with the
past. 80th anniversary of the Spanish civil war
11 d’abril de 2019

Conferència organitzada pels eurodiputats Josep-Maria
Terricabras i Jordi Solé juntament amb l’eurodiputat
Ernest Urtasun sobre la memòria històrica en ocasió del
80è aniversari de la Guerra Civil espanyola, que va comptar amb la participació de diverses entitats memorialistes
de Catalunya.
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