I n fo rm ac ió E u ro p e a D i gi tal
1 / 201 7

2

Europe direct // E-NEWS 1 -201 7

ÍNDEX

N OTÍCIES DE LA U NIÓ EUROPEA

3

CONVOCATÒRIES DE PROGRAMES EUROPEUS

9

LEGISLACIÓ I DOCUMENTACIÓ

16

Europe direct // E-NEWS 1 -201 7

Notícies UE

FI DE LES TARIFES D’ITINERÀNCIA: ELS NEGOCIADORS DE
LA UE HAN ACORDAT ELS PREUS A L'ENGRÒS, LA
DARRERA PASSA QUE FALTAVA

font: European Commission - Audiovisual Services

Com a darrera passa l’eliminació de les tarifes
d’itinerància abans de dia 1 5 de juliol de 201 7, els
representants del Parlament Europeu, el Consell i la
Comissió han arribat a un acord sobre la forma de
regular els mercats d’itinerància a l’engròs (preus
que els operadors es cobren entre sí quan els seus
clients utilitzen altres xarxes en itinerància dins la
UE).
Els negociadors de la UE han acordat els següents

límits màxims a l’engròs:
• 3,2 cèntims per minut les trucades a partir del 1 5 de
juny de 201 7
• 1 cèntim per SMS, a partir del 1 5 de juny de 201 7
• Una reducció gradual al llarg de 5 anys dels límits
màxims per a les dades, de 7,7 EUR por GB (a partir
del 1 5 de juny de 201 7) a 6 EUR por GB (a partir del 1
de gener de 201 8), a 4,5 EUR por GB (a partir del 1 de
fener de 201 9), 3,5 EUR por GB (a partir del 1 de gener

de 2020), 3 EUR por GB (a partir del 1 de gener de
2021 ) y 2,5 EUR por GB (a partir del 1 de gener de
2022).
https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/roaming
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2017, ANY DELS ANIVERSARIS EUROPEUS
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Saps quan es firmà el Tractat de Roma? Quants anys
fa que estudiem a altres països de la UE amb
Erasmus? O Quins països entraren al 2007? Enguany
tenim per davant aniversaris molt importants.
El Tractat de Roma: 60 añys junts
El 25 de març de 1 957 Bèlgica, França, Luxemburg,
Països Baixos, Itàlia y Alemanya signaren a Roma els
tractats que establien la Comunitat Econòmica
Europea (CEE). Amb la CEE s’estableixen les bases del
mercat comú i per tant també es posen els ciments
per a l’actual Unió Europea.
Erasmus: 30 anys d’éxit

Al 1 987 es posà en marxa un dels programes de més
èxit de la Unió Europea, Erasmus. Des de llavors
quasi 5 milions de joves europeus han participat
d’aquesta experiència. Espanya és el destí més
popular entre els Erasmus: al curs 201 3-201 4 quasi
40 000 joves escolliren centres espanyols per
estudiar.
L’any 201 4 la Comissió Europea llançà Erasmus Plus,
un programa que no tan sols permet als joves
estudiar a una universitat d’un altre país sino que
inclou altres opcions de mobilitat que van des de les
pràctiques professionals fins el voluntariat passant

per activitats esportives.
Historias de Erasmus:
• webserie De Erasmus con mi familia
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNmP33yn
WrSSDN4UWPaOToFlKPV71 yhDl
L’euro: 1 5 anys de moneda única
La introducció de l’euro al 1 999 fou una gran passa
cap a la integració europea. Però no fou fins el 2002,
fa 1 5 anys, que la moneda única entrà en circulació.
A aquell moment tan sols 1 2 països utilitzaven l’euro,
avui ho comparteixen 1 9 països i més de 337 milions
de ciutadans de tot el món.
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LA UE I UNICEF DUEN A TERME UN PROJECTE CONJUNT
PER AJUDAR 6.000 MENORS REFUGIATS A GRÈCIA
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Es calcula que avui hi ha 21 .000 menors refugiats a
Grècia. Molts d'ells pateixen problemes psicològics i
han hagut d'abandonar l'escola. Una nova acció
conjunta entre la Unió Europea i UNICEF ajudarà
6.000 refugiats menors d'edat, molts d'ells estan sols,
sense acompanyament d'un adult. La UE destinarà
8,5 milions d'euros a aquest projecte a través de
l'instrument d'Ajuda d'emergència de la UE
El comissari d'Ajuda Humanitària i Gestió de Crisis,

Christos Stylianides, ha declarat: "els nens refugiats,
especialment aquells que no van acompanyats, són
els més vulnerables i és el nostre deure moral ajudarlos i protegir-los tant com puguem. L'objectiu del nou
projecte és oferir-los allotjament, protecció i suport
psicològic. Però també se centrarà en l'ensenyament,
un fet que el ajudarà, com a mínim, a tenir un cert
sentiment de seguretat i normalitat".
Instrument d'Ajuda d'Emergència de la UE

En el marc de l'actual crisi dels refugiats, la Comissió
va proposar el març del 201 6 crear un instrument per
poder fer front d'una manera ràpida i efectiva a les
crisis i situacións d'emergència dins de la Unió
Europea.
Més
informació
http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-1 6-482_es.htm
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OBERT EL TERMINI D'INSCRIPCIÓ PER A PRESENTAR
UNA PROPOSTA PELS DIES EUROPEUS DEL
DESENVOLUPAMENT 2017
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El termini per a presentar la proposta per a exposar
un estand és el 1 7 de febrer del 201 7 a les 1 3.00h. Se
cerquen projectes inspiradors i efectius rellevants en
els temes dels Dies Europeus de Desenvolupament.
Els Dies Europeus del Desenvolupament (EDD, sigles
en anglès) són el principal fòrum a Europa de
cooperació internacional i desenvolupament. El

fòrum d'aquest any inclou com a prioritat el sector
privat i la possibilitat de què els expositors d'estands
puguin fer una presentació oral de les millors
pràctiques del seu projecte. Els interessats a
compartir el seu projecte poden presentar la seva
proposta per a exhibir-lo a un estand. D'aquesta
manera guanyaran visibilitat i crearan una xarxa

amb nous socis. Per a més informació consultar la
pàgina
web
dels
Dies
Europeus
del
Desenvolupament. En cas de dubtes enviar un email a la següent adreça de correu electrònic:
village@eudevdays
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CONSULTA PÚBLICA SOBRE L’ECONOMIA DE DADES
EUROPEA
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La data límit per a presentar propostes és el 26
d’abril del 201 7
Aquesta consulta pública ajudarà a modelar la
futura agenda política de l’Economia de dades
europea. Aquest diàleg amb els grups d’interès
segueix a l’adopció del passat 1 0 de gener del 201 7
de la Comunicació sobre construcció de l’economia
de dades europea i el document de treball elaborat
pels serveis de la Comissió europea que
l’acompanya.
L’objectiu de la consulta és recol·lectar informació
sobre:
- Les restriccions nacionals o locals de la localització

de les dades inhibeixen el lliure flux de dades a
Europa? Si és així, com es dóna aquest fet?
- Fins a quin punt les dades digitals generades per
màquines no personals es comercialitzen i
intercanvien?
- La naturalesa i la magnitud de qualsevol barrera
per a accedir a aquestes dades
- Maneres d’abordar aquelles barreres
- Repte emergent en el camp de l’Internet de les coses
I de responsabilitat robòtica
- Practiques I temes relacionats a la portabilitat,
interoperabilitat i estàndards de les dades
Aquesta consulta pública peten recollir opinions de
diferents grups, tals com empreses de tots els

tamanys; fabricants i usuaris dels dispositius
connectats; operadors i usuaris de les plataformes en
línia; corredors de dades; empreses que
comercialitzen productes i serveis basats en dades;
autoritats públiques; ONG; investigadors i
organitzacions de recerca; consumidors.
La data límit per a la presentació d’opinions és el 26
d’abril del 201 7
Per accedir a la pàgina web de la consulta pública
clicar el següent enllaç:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanData-Economy-Consultation
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LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUNA, A CONSULTA
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Com modernitzar la Política Agrícola Comuna (PAC)
per a què pugui donar una millor resposta als reptes
socials, polítics, medi ambientals i econòmics d’avui
en dia? La Comissió llança una consulta que servirà
per estudiar opcions polítiques per al seu futur. Pots
participar fins els 2 de e 201 7.
Amb l’apertura de la consulta pública per un
periode de tres mesos (fins el 2 de maig de 201 7), la
Comissió Europea acaba de posar en marxa la
primera fase de modernització i simplificació de la
PAC.
Per què una consulta pel futur de la PAC?
Les contribucions rebudes reforçaran el treball de la
Comissió a l’hora de definir les prioritats futures de la

política agrària. Gràcies a una política agrícola
modernitzada i simplificada es podran encarar els
principals reptes als que s’enfronten les zones
agràries i rurals, contribuint, al mateix temps, a
assolir les prioritats de les polítiques de la Comissió,
en particular l’ocupació i el creixement, així com el
desenvolupament sostenible i a un pressupost
centrat en els resultats, la simplificació i la
subsidiarietat.
•La consulta pública estarà oberta durant dotze
setmanes i donarà l’oportunitat a agricultors,
ciutadans, organitzacions i altres parts interessades
a fer sentir la seva veu sobre el futur de la política
agrària comuna.

•La Comissió tendrà en compte les aportacions
rebudes a la consulta a l’hora de redactar el projecte
de comunicació, que deu presentar-se abans de
finals de 201 7 i que contendrà les conclusions sobre
el rendiment actual de la política agrària comuna i
les possibles polítiques pel seu futur, basades en
proves reals
Els resultats d’aquesta consulta pública seran
publicats a Internet i presentats per Comissari
Hogan a una conferència que es celebrarà a
Brussel·les al juliol de 201 7.
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CONVOCATORIA DEL PROGRAMA EUROPA AMB
ELS CIUTADANS
EN EL MARC DEL PROGRAMA EUROPA AMB ELS CIUTADANS,
S’ HAN PUBLICAT LES QUATRE CONVOCATÒRIES DELS DISTINTS
CAPÍTOLS D’ INTERVENCIÓ.

Capítol 1 : Memòria històrica europea
Capítol 2: Compromís democràtic i participació ciutadana:
2.1 . Agermanament de ciutats;
2.2. Xarxes de ciutats i
2.3 Projectes de la societat civil.
L’objectiu del programa es finançar activitats que convidin a la reflexió sobre la diversitat cultural europea i els valors comuns en el sentit
més ampli, com també suport a accions per animar la participació ciutadana i els agermanaments de ciutats, que permetin la comprensió
mútua, la solidaritat i l’aprenentatge intercultural, el compromís social i el voluntariat a nivell de la Unió.
La data límit per a la presentació de candidatures és el proper 1 de març de 201 7
Mes informació: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en

CONVOCATÒRIA SOBRE INTEGRACIÓ AL MERCAT
DE TREBALL PER A REFUGIATS I DEMANDANTS
D’ASIL
EN EL MARC DEL PROGRAMA D’OCUPACIÓ I I NNOVACIÓ
SOCIAL (EASI), LA COMISSIÓ EUROPEA PUBLICA UNA

CONVOCATÒRIA PER PRESENTAR PROPOSTES SOBRE
I NTEGRACIÓ IMMEDIATA AL MERCAT DE TREBALL PER A
REFUGIATS I DEMANDANTS D’ ASIL DE TERCERS PAÏSOS, DOTADA
AMB UN PRESSUPOST DE 14.200.000€

L’objectiu principal d’aquesta convocatòria és finançar projectes transnacionals que experimentin i implementin polítiques innovadores
que facilitin la integració de persones refugiades i demandants d’asil. Els objectius específics són: promoure el desenvolupament i
l’experimentació de mecanismes innovadors; el desenvolupament d’associacions multi nivell; i el foment de l’intercanvi de coneixement i
experiències.
La data límit per a presentar candidatures és el proper 30 de març de 201 7.
Mes informació: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=502&furtherCalls=yes
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CONVOCATÒRIA PER A LA INTEGRACIÓ DE
NACIONALS DE TERCERS PAÏSOS
EN EL MARC DEL FONS PER A L’ASIL, LA I MMIGRACIÓ I LA
I NTEGRACIÓ, LA COMISSIÓ EUROPEA HA PUBLICAT UNA

CONVOCATÒRIA A LA INTEGRACIÓ DE NACIONALS DE TERCERS
PAÏSOS, QUE ESTÀ OBERTA A LA PARTICIPACIÓ DELS ENS
LOCALS.

L’objectiu és promoure la participació activa de nacionals de tercers països en la societat i donar suport a la integració de persones
provinents de tercers països que necessitin protecció internacional.
El Fons per a l’Asil, la Migració i la Integració és un instrument financer pel període 201 4-2020, que dóna suport a les iniciatives nacionals i
europees que promouen la gestió eficient dels fluxos migratoris i la seva implementació.
La data límit per a la presentació de candidatures és el proper 28 de febrer de 201 7
Mes informació: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif-201 6-ag-inte-01 .html

CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA COSME:
SENSIBILITZAR ELS OPERADORS CIVILS DE DRONS
SOBRE LES SEVES OBLIGACIONS
L’OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA ES AJUDAR A LES PIMES A
FER FRONT ALS PROBLEMES DERIVATS DE LA PRIVACITAT I LA
PROTECCIÓ DE DADES EN RELACIÓ AMB LES OPERACIONS
COMERCIALS AMB DRONS PER TAL DE COMPLIR AMB LA
REGULACIÓ EUROPEA VIGENT.

Amb aquest objectiu s’espera produir els materials següents:
Un curs en línia format per diferents mòduls d'aprenentatge que representi una eina flexible i adaptable a les necessitats específiques de
l’alumnat;
Un conjunt d’eines orientades al treball diari dels negocis relacionats amb els drons;
Un mínim de 3 sessions d’entrenament presencial.
La data límit per a la presentació de candidatures és el proper 4 d’abril de 201 7.
Mès
informació:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-drones-201 6-0302.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-DRONES-201 6-03-02/1 /1 /1 /default-group&callStatus/t/Forthcoming/1 /1 /0/defaultgroup&callStatus/t/Open/1 /1 /0/default-group&callStatus/t/Closed/1 /1 /0/default-group&+identifier/desc
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ERASMUS+. CONVOCATÒRIA DE PROJECTES DE
SUPORT A LA REFORMA DE LES POLÍTIQUES
D’ENSENYAMENT I FORMACIÓ
L’OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA ES IDENTIFICAR,

DESENVOLUPAR I AVALUAR POLÍTIQUES INNOVADORES QUE ES
PUGUIN INTEGRAR I PERMETIN OBTENIR METODOLOGIES I EINES
EFICACES PER MILLORAR ELS SISTEMES D' EDUCACIÓ I
FORMACIÓ.
Les propostes presentades hauran d'abordar una de les següents prioritats:
Adquisició de competències bàsiques per part d'adults poc qualificats;
Foment de la perspectiva basada en els resultats d’ EFP;
Foment de tecnologies innovadores en l'àmbit de l'orientació professional;
Professionalització del personal (educació escolar, inclosa l'educació i l'atenció a la primera infància);
Assoliment dels objectius de l'estratègia renovada de la UE per a l'educació superior.
La data límit per presentar propostes es el 1 4 de març de 201 7.
Mès informació: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperation-projects-201 7-eacea41 201 6_en

CONVOCATÒRIA DEL TERCER PROGRAMA DE
SALUT: CREACIÓ DE NOUS REGISTRES DE
MALALTIES RARES
L’OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA ES MILLORAR LA RECERCA
CLÍNICA EN EL CAMP DE LES MALALTIES RARES, PER MILLORAR
L' ATENCIÓ AL PACIENT I LA PLANIFICACIÓ SANITÀRIA.

Es pretén desenvolupar 3-4 registres nous sobre malalties rares, basats en els ja existents dels estats membres i respectant plenament la
protecció de dades. Aquests registres han de constituir instruments clau per augmentar el coneixement sobre les malalties rares i
desenvolupar la recerca clínica.
La data límit per a la presentació de candidatures és el 1 7 de març de 201 7
Mes informació: https://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/3hp/topics/pj-06-201 6.html
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CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES PER A LA
PROMOCIÓ DE PRODUCTES AGRÍCOLES
L’OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA ES AUGMENTAR LA

COMPETITIVITAT I EL CONSUM DELS PRODUCTES AGRÍCOLES DE
LA UE I EIXAMPLAR LA SEVA QUOTA DE MERCAT TANT A ESCALA
INTERNA COM EN TERCERS PAÏSOS.

Les propostes MULTI del programa de Promoció de Productes agrícoles han de ser presentades per almenys dues organitzacions d’ almenys
dos estats membres.
Aquesta convocatòria inclou tres àmbits de finançament diferenciats:
Conscienciar entorn a la sostenibilitat dels productes agrícoles de la UE. Fer èmfasi en com aquests productes tenen un rol beneficiós en la
lluita contra el canvi climàtic i en la cura del medi ambient
Major reconeixement per part dels consumidors dels logotips que certifiquen el compliment de la normativa de qualitat europea
Ressaltar algun dels avantatges competitius dels productes agrícoles de la UE, especialment pel que fa a seguretat alimentària, traçabilitat i
etiquetatge, entre d’altres. Destacar-ne també la seva qualitat, el seu sabor i la seva diversitat
La data límit per a la preparació de propostes es el 20 d’abril de 201 7
Mès información : https://ec.europa.eu/agriculture/promotion/principles_en

CONVOCATÒRIA PROGRAMA COSME:
OPORTUNITATS PER A EMPRENEDORS/ES EN EL
MARC DE L’ECONOMIA COL• LABORATIVA
L’OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA ES IDENTIFICAR I ESTABLIR
VINCLES AMB PLATAFORMES D’ ECONOMIA COL· LABORATIVA,

INTERCANVIAR EXPERIÈNCIES I AJUDAR LES PIMES EUROPEES I
EMPRESES SOCIALS AMB ALT POTENCIAL DE CREIXEMENT, AIXÍ
COM ALTRES ACTORS RELLEVANTS, A UTILITZAR LES
POSSIBILITATS DE L’ ECONOMIA COL· LABORATIVA.
Els ajuts estan adreçats a consorcis d’almenys quatre estats membres de la UE formats per:
pimes amb potencial de creixement i d’expansió del seu mercat per mitjà de la innovació i de l’economia col·laborativa;
empreses que vulguin desenvolupar el seu model de negoci fora del seu àmbit local;
emprenedors/es que puguin fer aportacions al desenvolupament de l’economia col·laborativa.
La data límit per a la presentació de propostes es el 20 d’abril de 201 7
Mès informació: http://ec.europa.eu/growth/tools-atabases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9049&lang=en

Europe direct // E-NEWS 1 -201 7

Convocatories de Programes Europeus

CONVOCATÒRIA D'EXPERTS NACIONALS
DESTACATS A LA COMISSIÓ EUROPEA
ELS EMPLEATS PÚBLICS DE LES ADMINISTRACIONS DELS ESTATS
M EMBRES PODEN AMPLIAR LA SEVA EXPERIÈNCIA
PROFESSIONAL REALITZANT ESTADES DE CARÀCTER TEMPORAL
EN LES ADMINISTRACIONS DE DISTINTES I NSTITUCIONS
EUROPEES, COM PER EXEMPLE LA COMISSIÓ EUROPEA, EL
PARLAMENT EUROPEU I EL CONSELL DE LA U NIÓ EUROPEA.

Aquestes estades s'emmarquen en tres programes diferents que són: Experts Nacionals Destacats, Experts Nacionals en Formació
Professional i Erasmus.
El termini límit de presentació de candidatures són el 27 de febrer i el 27 de març de 201 7
Mes informació a: www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos Nacionales/ENDConvocatorias-abiertas.aspx
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CERCA DE SOCIS PER A UN PROJECTE
D’INTEGRACIÓ DELS IMMIGRANTS
L’ ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS I TALIANS D’OMBRIA

CERCA SOCIS PER A DESENVOLUPAR UNA XARXA DE
CIUTATS EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE
PROPOSTES “EUROPA PELS CIUTADANS”

El projecte està focalitzat en la prioritat dedicada a la immigració a Europa i vol crear una xarxa de ciutats que treballin
per a trobar una estratègia comuna per a la integració dels immigrants.
Mes informació:
Mss Giulia De Santis, junior expert. E-mail address: giulia@mindsrl.it
Data límit: 4 de febrero de 201 7

CERCA DE SOCIS PER PARTICIPAR EN UN
CONSORCI PER UN PROJECTE DEL
PROGRAMA HORITZÓ 2020
LA FUNDACIÓ CETEMET (CENTRE TECNOLÒGIC
METÀL· LIC I DEL TRANSPORT), SITUADA A J AÉN , ESTÀ
INTERESSADA A UNIR- SE A UN CONSORCI JA FORMAT
PER A PARTICIPAR EN UN PROJECTE D'H ORITZÓ
2020.

CETEMET podria participar en els següents camps tecnològics: Automatització industrial -robots, internet de les coses,
grans dades (BigData), Informàtica Visual i Disseny i enginyeria de producte (mecànic, simulació, producció,
fabricació...)
Mes informació:
José Antonio Pérez Jiménez. International Programs & Knowledge Manager
www.cetemet.es. T. 687 470 744 /+34 953 649 420 /F. +34 953 696 71 9
Data límit: 28 de febrero de 201 7
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CERCA DE SOCIS PER A UNIR-SE A UN
CONSORCI EN EL MARC DE LA
CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES DE
CIUTATS INTEL·LIGENTS I SOSTENIBLES
M ETAPOLIS UNA PIME DE BORDEUS, VOL UNIR-SE A

UN CONSORCI EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE
PROPOSTES DE CIUTATS INTEL· LIGENTS I SOSTENIBLES
D'H ORITZÓ 2020 (H2020-SCC-2016-2017).

Metapolis se centra en solucions per a ciutats intel·ligents que tenen com a objectiu:
Donar suport a territoris en el disseny de el seu full de ruta de ciutat intel·ligent;
Impulsar l'ús dels estàndards de dades per tal de permetre el desenvolupament dels serveis urbans nous;
Construir en una manera col·laborativa una plataforma oberta de base de dades per a desenvolupar una comunitat
d'usuaris de ciutats i empreses.
Mes informació: fabien.cauchimetapolis.fr
Data límit: 5 de setembre de 201 7

CERCA DE SOCIS PER A PARTICIPAR EN UN
PROJECTE DEL PROGRAMA EUROPA AMB
ELS CIUTADANS
EL PARTENARIAT DE SIS MUNICIPIS DE LA PART OEST
DE S UÈCIA ( ANOMENADA V6) ESTÀ CERCANT SOCIS
EUROPEUS INTERESSATS A PARTICIPAR EN UN
PROJECTE. LA IDEA D' AQUEST PROJECTE CONSISTEIX
EN L' INTERCANVI DE BONES PRÀCTIQUES ENTRE ELS
MUNICIPIS PARTICIPANTS SOBRE SOLUCIONS
INNOVADORES EN QUANT A HABITATGES SOSTENIBLES
QUE ESTIMULIN LA INTEGRACIÓ EN ÀREES RURALS.

Les àrees on es podria treballar:
- La credibilitat de les inversions, solucions innovadores financeres i mètodes de construcció d'habitatge amb baixos
costos.
- Com eliminar disparitats socials i crear una societat més inclusiva i socialment sostenible.
- Dimensió rural urbana, el potencial en àrees rurals versus grans ciutats.
- La integració en àrees rural per augmentar el creixement.
Les activitats en el marc del projecte podrien ser: Estudis, Creació d'una guia, recomanacions i plans, Tallers, Lectures de
científics i experts, Seminaris.
Mes informació:
Mrs Helena Torsell. Cap d'assumptes internacionals
helena.torsell@vara.se +46 51 231 837
Stora Torget 8, 53481 Vara, Suècia
www.vara.se
Data límit: 1 de març de 201 7
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Legislació i Documentació

CONSUMIDORS
Jurisprudència UE, 29 desembre 2016

Sentencia TJUE relativa als contractes celebrats amb els consumidors, préstecs
hipotecaris i clàusules abusives

La sentència del TJUE sobre les clàusules sòl és un bon exemple de com la Unió
Europea aporta beneficis clars per als ciutadans, emparant-los en aquest cas i
creant drets per als consumidors. Permet subratllar que Europa és un Estat de
dret i que la Comissió també és l'encarregada – amb el TJUE – de vetllar per la
correcta aplicació del dret.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=186483&page
Index=0&doclang=ES&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=509967

TURISME
Legislació UE, 2 febrer 2017

Establiment dels criteris de l'etiqueta ecològica de la UE per a l'allotjament
turístic
Decisió 2017/175 de la Comissió, de 25 de gener de 2017, relativa a
l'establiment dels criteris de l'etiqueta ecològica de la UE per a l'allotjament
turístic.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0175&from=ES

PESCA
Legislació UE, 26 gener 2017

Quotes pesqueres de la Unió Europea per 2017

Reglament 2017/127 del Consell, de 20 de gener de 2017, pel qual s'estableixen,
per al 2017, les possibilitats de pesca per determinades poblacions i grups de
poblacions de peixos, aplicables en aigües de la Unió i, en el cas dels bucs
pesquers de la Unió, en determinades aigües no pertanyents a la Unió.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0127&from=ES
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Legislació i Documentació

EDUCACIÓ
Documentació UE, 26 gener 2017

Mecanismes de suport per a la formulació de polítiques basades en l'evidència
en l'àmbit de l'educació
Support Mechanisms for Evidence-based Policy-Making in Education
European Commission. Eurydice, 26 January 2017
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/f/f4/206_EN_Evide
nce_based_policy_making.pdf

UNIÓ EUROPEA
Documentació UE, 20 gener 2017

Situació dels centres d'informació Europe Direct

Comitè Europeu de les Regions. Resolució sobre la situació dels centres
d'informació Europe Direct.

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_017_R_0003&from=ES
Documentació UE, 10 gener 2017

Protecció de dades personals

Intercanvi i protecció de dades personals en un món globalitzat.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0007&from=ES

CIUTADANIA EUROPEA
Documentació UE, 9 gener 2017

Informe sobre la ciutadania de la Unió Europea 2017

Enfortint els drets dels ciutadans en una Unió de canvi democràtic. Informe de
la Comissió al Parlament Europeu sobre la ciutadania de la UE 2017.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2017:30:REV1&from=ES
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