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Notícies UE

EL PARLAMENT EUROPEU APROVA L’ACORD DEL BREXIT

L'acord per a la sortida del Regne Unit de la UE va
rebre el dia 29 de gener la llum verda del Parlament
Europeu, que el va aprovar amb 621 vots a favor, 49 a
contra i 13 abstencions.

MÉS INFORMACIÓ =>

ESPECIAL BREXIT

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200128IPR71204/el-parlamento-europeo-aprueba-el-acuerdo-del-brexit
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PREGUNTES I RESPOSTES SOBRE LA RETIRADADELREGNE
UNITDE LA UNIÓ EUROPEA

El Regne Unit abandonarà la Unió Europea el 31 de gener de
2020 a mitjanit (hora de Brussel·les). Deixarà de ser un Estat
membre de la Unió Europea. Aquesta és una decisió que la UE
lamenta, però respecta. La UE i el Regne Unit han mantingut
intenses negociacions per a arribar a un acord sobre les
condicions de la retirada del Regne Unit i crear seguretat jurídica
una vegada que el Dret de la UE deixi d'aplicar-se al Regne Unit.
Al llarg d'aquestes negociacions, la Comissió Europea va
garantir la participació en el procés, gràcies a reunions
periòdiques a diferents nivells, dels vint-i-set Estats membres de
la UE i del Parlament Europeu i els parlaments nacionals.

MÉS INFORMACIÓ =>

Notícies UE

font: European Parliament- Audiovisual Services

ESPECIAL BREXIT

https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/preguntas_y_respuestas_sobre_la_retirada_del_reino_unido_de_la_uni_n_europea_el_31_de_enero_de_2020.pdf
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PREGUNTES I RESPOSTES SOBRE EL PROJECTE DE
NEGOCIACIÓ PERAUNANOVAASSOCIACIÓ AMB EL
REGNE UNIT

Notícies UE

La Comissió Europea adopta avui una recomanació
del Consell per a autoritzar l'obertura de negociacions
per a un nou acord amb el Regne Unit de Gran
Bretanya i Irlanda del Nord, acordats en els articles
218(3) i (4) TFEU i Articulo 101 EAEC.

MÉS INFORMACIÓ =>

DOCUMENT=>

font: European Commission - Audiovisual Services

ESPECIAL BREXIT

https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_179
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#EUCANCERPLAN: LLUITEM PERMÉS – PLA EUROPEU
CONTRA EL CÀNCER

Notícies UE

font: European Commission - Audiovisual Services

La Unió Europea col·labora mitjançant finançament i
eines amb la lluita contra el càncer, a més, la Comissió
Europea presidida per Ursula von der Leyen ha
classificat aquesta batalla com una de les prioritats en
l'àmbit de la salut per als pròxims anys
Els quatre pilars d’aquest pla seran:

La prevenció
El diagnòstic precoç
El tractament
El seguiment assistencial

MÉS INFORMACIÓ

https://ec.europa.eu/spain/news/20200131_EUcancerplan-lets-strive-for-more_es
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NOU TERMINI D' INSCRIPCIÓ BEQUES BLUE BOOK.
FES PRÀCTIQUES A LA COMISSIÓ EUROPEA!

Notícies UE

Les beques Blue book permeten a 1 .800 joves gaudir
d'un període de treball de cinc mesos en les
institucions europees.
Requisits :

• Tenir un grau universitari
• Tenirmínim un nivell C1 d'anglès, francès o alemany
• Nivell alt d'una altra llengua oficial de la UE
• No haver treballatmés de sis mesos en les
institucions europees

MÉS INFORMACIÓ =>

font: European Commission - Audiovisual Services

https://ec.europa.eu/stages/
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UN ANYDE L’ENTRADA EN VIGORDE L’ACORD
COMERCIAL AMB EL JAPÓ: LES EXPORTACIONS DE
LA UE AUGMENTEN UN 6,6%

Notícies UE

L’1 de febrer de 2020 es complí un any de l’entrada en vigor de l’acord
d’associació econòmica de la UE amb el Japó (Economic Partnership
Agreement, EPA). Els primers deu mesos d’implementació de l’acord, les
exportacions de la UE al Japó han augmentat un 6,6% en comparació
amb el mateix període de l’any anterior. Això supera el creixement
experimentat per les exportacions europees al país nipó els tres anys
anteriors, que van ser d’una mitjana del 4,7% (dades d’Eurostat). Les
exportacions japoneses cap a Europa han augmentat d’un 6.3% durant
el mateix període.

MÉS INFORMACIÓ =>

ACORD D'ASSOCIACIÓ ECONÒMICADE LA UE AMB JAPÓ =>

https://ec.europa.eu/spain/barcelona/news/press_releases/200131_ca
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
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UN ALUMNE DE L’IES SON PACS DE PALMAGUANYA EL
CONCURS DE TRADUCCIÓ DE LA COMISSIÓ EUROPEA
JUVENES TRANSLATORES

Notícies UE

Vint-i-vuit guanyadors del concurs de traducció Juvenes
Translatores («joves traductors», en llatí) adreçat a
estudiants de centres d’ensenyament secundari. El tema
de la traducció d’aquest any tractava sobre tot el que pot
fer el jovent per contribuir a configurar el futur d’Europa.
Els responsables de seleccionar els guanyadors entre els
3.1 16 joves participants de centres d’ensenyament de tot
Europa han estat els traductors de la Comissió Europea.
Enguany a Espanya el guanyador ha estat Thomas
Anthony Rossall Kleczewski, alumne de l’IES Son Pacs de
Palma, que ha traduït del castellà a l’anglès.

MÉS INFORMACIÓ =>
font: European Commission - Audiovisual Services

https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores
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CORONAVIRUS: LA COMISSIÓ EUROPEADESTINARÀ 10
MILIONS D'EUROS A LARECERCA

Notícies UE

La Comissió Europea va anunciar ahir que destinarà 10
milions d'euros del seu programa de recerca i innovació
Horitzó 2020 a la recerca sobre el recent brot de
coronavirus.

MÉS INFORMACIÓ =>

font: European Commission - Audiovisual Services

https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-eu-mobilises-eur10-million-for-research-2020-jan-31_en
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JORNADAOPORTUNITATS DE
MOBILITAT I OCUPACIÓ A LES
INSTITUCIONS INTERNACIONALS

Jornada sobre oportunitats de mobilitat a les institucions
internacionals per a joves universitaris i tutelats. Es
donaran a conèixer les pràctiques a les institucions
europees, oposcions, pràctiques a l’ONU i com fer un
voluntariat europeu.

inscriu-te ja per email:

direccio.internacionals@uib.es

MÉS INFORMACIÓ =>

Agenda 20/2/2020 10.00h

http://www.cbe.es/ficha.php?id=642&agenda=1
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EL BREXIT I EL SECTORAGROALIMENTARI

A la jornada ‘El Brexit i el sector agroalimentari’ del
divendres 14 de febrer, tractarem els possibles efectes del
Brexit sobre:
La situació del sector agroalimentari.
El pla de contigències i les mesures adoptades per
recolzar al sector.
La denominació d’origen i l’IGPs.
Els acords comercials abans aqueste nova situació.
El règim d’exportació d’aliments, amb especial atenció a
la patata.

MÉS INFORMACIÓ =>

Agenda 14/2/2020 11 .00h

font: European Commission - Audiovisual Services

http://www.balearseuropa.com/2020/01/22/el-brexit-i-el-sector-agroalimentari/
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CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES PERPREVENIR I COMBATRE TOTA

FORMADE VIOLÈNCIA CONTRA ELS INFANTS, ELS JOVES I LES DONES

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
La Comissió Europea obre el

termini per a la presentació de

projectes en el marc del programa

Drets, Igualtat i Ciutadania i

adreçats a complir amb les

prioritats següents:

- Prevenir la violència de gènere.

- Combatre la violència en línia

contra les dones.

- Protegir i donar suport als

infants, els joves i les dones

víctimes o víctimes potencials

(inclosos els testimonis) de

violència

- Prevenir, combatre i respondre a

la violència entre infants

(bullying).

Els projectes poden ser d’àmbit nacional o transnacional. S’han d’elaborar en estreta

col·laboració amb i /o ser promoguts per agents clau. Es recomana molt la implicació

en els projectes d’una autoritat pública, incloses les autoritats regionals i locals.

MÈS INFORMACIÓ =>

La data límit per a la presentació de propostes es el: 1 d’abril de 2020

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdap-gbv-ag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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CONVOCATORIA ERASMUS+ D’ASSOCIACIONS DE COL·LABORACIÓ EN

L’ÀMBITDE L’ESPORT

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
Les associacions de col·laboració

ofereixen l’oportunitat a les

organitzacions de desenvolupar,

transferir i / o implementar

resultats innovadors i / o

participar en activitats intensives

de difusió i explotació de

productes existents i de nova

creació o idees innovadores en

diferents àmbits relacionats amb

l’esport i l’activitat física.

Els projectes innovadors de les

associacions de col·laboració

tenen com a objectiu: Fomentar

la participació en l’esport i

l’activitat física, Afavorir les

carreres duals dels atletes, Fomentar l’activitat voluntària en l’esport, Combatre el

dopatge, sobretot en entorns recreatius, Combatre el falsejament de partits, Millorar

el bon govern en l’esport, Lluitar contra la violència i lluitar contra el racisme, la

discriminació i la intolerància a l’esport i Fomentar la inclusió social i la igualtat

d’oportunitats en l’esport

Són elegibles organitzacions sense ànim de lucre o organismes públics.

Han de participar almenys 5 organitzacions de 5 països del programa diferents.

MÈS INFORMACIÓ =>

La data límit per a la presentació de propostes es el: 2 d’abril de 2020

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epp-sscp-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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CONVOCATÒRIA HORIZON 2020 PERA FOMENTARLES TECNOLOGIES

FUTURES I EMERGENTS

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
L’objectiu de la convocatòria és

identificar els paradigmes

tecnològics emergents i futurs

amb el màxim potencial per a

l’economia i societat d’Europa. Un

cop estiguin identificats es pretén

establir una base europea ampla i

sòlida en termes de coneixement,

blocs tecnològics clau i

comunitats interdisciplinàries.

Llistat dels tòpics que s’han obert

en el marc d’aquesta

convocatòria.

• Proactiva FET: Paradigmes i comunitats emergents

• Intel·ligència medi ambiental

MÈS INFORMACIÓ =>

La data límit per a la presentació de propostes es el: 23 de juny de 2020

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fetproact-eic-07-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-FETPROACT-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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CONVOCATÒRIA PERA LA PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ MARINA I

DELS RISCOS TRANSFRONTERERS

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
El Mecanisme d'Ajut Humanitari i

de Protecció Civil té per objectiu

facilitar i reforçar la cooperació

entre els estats membres en el

camp de la protecció civil per tal

de millorar l'eficàcia dels sistemes

de prevenció, preparació,

sensibilització ciutadana,

resposta i recuperació davant de

tota mena de desastres naturals i

humans, incloent-hi les

conseqüències del terrorisme, els

desastres tecnològics, radiològics,

mediambientals, la contaminació

marina, l'arribada de refugiats,

etc. ja siguin a dins o fora de la

UE.

En elmarc d’aquestmecanisme s’ha publicat dues convocatòries:

• Convocatòria prevenció i preparació contaminació marina (mar i litoral)

Les prioritats són: Desenvolupament de la capacitat de resposta davants d’incidents

de contaminació marina i Millora de la coordinació regional i crossectorial

• Convocatòria prevenció i preparació de riscos transfronterers

Les prioritats són: Desenvolupament d’una avaluació de riscos transfronterers i

Millora de la gestió d’emergències transfrontereres

MÈS INFORMACIÓ =>

La data límit per a la presentació de propostes es el: 5 de març de 2020

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ucpm-2020-cbr-ag;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=UCPM;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=UCPM-2020-PP-AG;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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CONVOCATÒRIA PERA PROMOURE LA IMPLEMENTACIÓ EFECTIVADEL

PRINCIPI DE NO DISCRIMINACIÓ

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
Les actuacions per aquesta

convocatòria del programa Drets,

Igualtat i Ciutadania (REC) han de

tenir com a objectiu alguna de les

prioritats següents:

-Fomentar la gestió i la inclusió de

la diversitat en el lloc de treball,

tant en el sector públic com en el

privat

-Lluitar contra la discriminació

basada en l’orientació sexual a la

societat i promoure la igualtat de

les persones LGBTI en àmbits com

ara l’educació, la salut i l’ocupació

-Lluitar contra la discriminació

d’origen racial o ètnic i/o les

discriminacions múltiples

-Enfortiment de la lluita contra l'anti-gitanisme i altres formes de discriminació dels

gitanos

-Promoure la no discriminació per raó de sexe, origen racial o ètnic, religió o creença,

discapacitat, edat o orientació sexual

Més informació: Convocatoria

MÈS INFORMACIÓ =>

La data límit per a la presentació de propostes es el: 1 d’abril de 2020

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdis-disc-ag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=REC-AG-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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CONVOCATORIA D’AJUTS DEL PROGRAMA EUROPA CREATIVA PERAUN

PROJECTE PILOTPERANOVES FORMES DE CREACIÓ A TRAVÉS DE

TECNOLOGIES DIGITALS “CREATIVE INNOVATION LAB 2020”

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
L’objectiu d’aquesta convocatòria

és tendir ponts entre continguts

culturals i audiovisuals a través de

la tecnologia digital.

Els projectes hauran d'incloure al

menys un aspecte audiovisual

juntament amb noves

tecnologies digitals,

implementats en a l’almenys una

de les següents àrees: editorials,

museus, arts escèniques i

patrimoni cultural.

El consorci ha d'estar integrat per un mínim de 3 organitzacions de 3 països elegibles

diferents, cobrint una àmplia gamma de competències dins dels sectors cultual i

creatiu i incloent l'audiovisual.

MÈS INFORMACIÓ =>

La data límit per a la presentació de propostes es el: 14 de juny de 2020

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-innovlab-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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CONVOCATÒRIA D’AJUTS PERA PROJECTES NACIONALS O

TRANSNACIONALS DE JUSTÍCIA ELECTRÒNICA (E-JUSTÍCIA)

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
Els objectius d’aquesta

convocatòria són:

- Contribuir a assolir els objectius

de l'Estratègia europea de justícia

electrònica i del Pla d'acció 2019-

2023, donant suport a la

implementació de projectes de

justícia electrònica a nivell

europeu i nacional, sempre que

tinguin una dimensió europea.

- Donar suport a la millora de projectes de Justícia electrònica existents o en curs

- Donar suport a l’elaboració de casos d’ús concret basats en intel·ligència artificial i

tecnologia blockchain a l’àrea de justícia.

Es prioritzaran els projectes transnacionals als nacionals. Els projectes nacionals es

finançaran en la mesura que ofereixin un major valor afegit

MÈS INFORMACIÓ =>

La data límit per a la presentació de propostes es el: 23 d’abril de 2020

file:///tmp/mozilla_cbemaperello0/:%20https:/ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-jacc-eju-ag-2020%3BfreeTextSearchKeyword=%3BtypeCodes=1%3BstatusCodes=31094501,31094502%3BprogramCode=JUST%3BprogramDivisionCode=null%3BfocusAreaCode=null%3BcrossCuttingPriorityCode=null%3BcallCode=Default%3BsortQuery=openingDate%3BorderBy=asc%3BonlyTenders=false%3BtopicListKey=topicSearchTablePageState
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Decisió (UE) 2019/2247 de Consell de 19 de desembre de 2019 per la
qual es modifica la Decisió 2013/488 /UE sobre les normes de seguretat
per a la protecció de la informació classificada de la UE.

MÈS INFORMACIÓ =>

Legislació

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2247&from=EN
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Reglament (UE, Euratom) 2019/2234 de Consell de 19 de desembre de
2019 pel qual s'estableixen mesures relatives a l'execució i finançament
del pressupost general de la Unió Europea el 2020 en relació amb la
retirada del Regne Unit de la Unió.

MÈS INFORMACIÓ =>

Declaració política en la qual s'exposa el marc de les relacions futures
entre la Unió Europea i el Regne Unit.

MÈS INFORMACIÓ =>

Decisió (UE) 2020/135 de Consell de 30 de gener de 2020 relativa a la
celebració de l'Acord sobre la retirada del Regne Unit de Gran Bretanya i
Irlanda del Nord de la Unió Europea i de la Comunitat Europea de
l'Energia Atòmica.

MÈS INFORMACIÓ =>

Legislació

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.336.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:336:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.034.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:034:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.029.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:029:TOC
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Reial Decret 700/2019, de 29 de novembre, pel qual es modifica el Reial
Decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols
acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts
per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per fixar el format,
el contingut i el suport documental de l'suplement europeu a l'Títol dels
Ensenyaments Artístics.

MÈS INFORMACIÓ =>

Decisió (UE) 2019/2231 de el Banc Central Europeu de 10 de desembre
de 2019 sobre l'aprovació de l'volum d'emissió de monedes en 2020
(BCE /2019/40).

MÈS INFORMACIÓ =>

Legislació

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-342
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020D0141 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-342
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Lectures recomanades:

“Mobility Scoreboard: Higher Education Background Report – 2018/19”
Quins països d’Europa proporcionen informació clara als estudiants
sobre oportunitats de mobilitat?. Els estudiants poden contractar
beques i préstecs a l'estranger? La nova edició d’Eurydice te les respostes
a aquestes i més preguntes sobre la mobilitat d’aprenentatge dels
estudiants d’educació superior de 38 països europeus.

MÈS INFORMACIÓ =>

Publicacions

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/mobility-scoreboard-higher-education-background-report-%E2%80%93-201819_en
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“Child rights in the EU”
Tots els estats membres de la UE estan obligats a la Convenció de Drets
de la Infància de les Nacions Unides (CRC) i a la Carta dels drets
fonamentals de la UE, inclòs l’article 24 sobre els drets de l’infant. La
Convenció sobre Drets dels Infants celebra el seu 30è aniversari el 2019,
mentre que la Carta compleix el seu desè aniversari. Ambdós obliguen
els organismes de la UE i els seus estats membres a defensar el dret de la
protecció i la participació dels nens, de manera que els nens puguin
expressar lliurement les seves opinions, i que aquestes opinions siguin
importants. En totes les accions dirigides als nens, el principal interès és
la consideració principal.

MÈS INFORMACIÓ =>

Publicacions

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ca254d57-0694-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-en
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“Brexit
What you need to knowas an EU citizen living in the UK”
En aquest fullet podeu trobar informació sobre el Brexit, com pot
afectar-vos com a ciutadà de la UE que viu al Regne Unit, i què podeu
fer després. Resumeix els problemes clau en un «acord» i en un brexit
«sense acord». Té una finalitat merament informativa i no té força legal.
No proporciona cap interpretació legal de la legislació europea o del
Regne Unit i no està destinada a substituir l'assessorament jurídic
especialitzat sobre les normes d'immigració del Regne Unit.

MÈS INFORMACIÓ =>

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/18e3d4ca-e0d9-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5704&WT.ria_ev=search
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