
 
 

Barcelona, dimarts 10 de juny de 2014 

 
 

Esmorzar de treball: Resultats, composició i agenda 
del nou Parlament Europeu, amb el portaveu Jaume 
Duch 
 

 Divendres 13 de juny, a les 10h00, a la seu del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya 

 
 
A dues setmanes d’encetar la nova legislatura del Parlament Europeu, i mentre encara s’està 
conformant la composició dels grups parlamentaris, el Col·legi de Periodistes de Catalunya i 
l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona organitzen divendres 13 de juny a les 10h00 a la 
seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya  (Rambla de Catalunya 10, pral. Barcelona) un 
esmorzar de treball per a periodistes amb el director per a les relacions amb els mitjans de 
comunicació i portaveu del Parlament Europeu, Jaume Duch, sobre els resultats, composició i 
agenda del nou Parlament Europeu. Es requereix confirmar assistència a cfd@periodistes.org. 
Aforament limitat. 
 
 
L’1 de juliol tindrà lloc a Estrasburg la sessió constitutiva del Parlament Europeu de la VIIIª 
legislatura. El renovat hemicicle escollirà el/la president/a de l’Eurocambra, així com la resta de 
membres que composaran la Mesa, és a dir, els catorze vicepresidents i els cinc qüestors. La 
mateixa sessió, amb el relleu de la presidència rotatòria al Consell de Grècia a Itàlia, el primer 
ministre italià, Matteo Renzi, s’adreçarà als eurodiputats dimecres 2 de juliol. Dues setmanes 
després, del 14 al 17 de juliol, els eurodiputats es tornaran a reunir a Estrasburg i, entre d’altres 
assumptes, està previst que votin el nou president/a de la Comissió Europea. 
 
 
 

 
Esmorzar de treball: Resultats, composició i agenda del nou Parlament Europeu, amb el portaveu Jaume 
Duch 
 

 
Dia: Divendres 13 de juny 2014 
Hora: 10:00 – 11:30h 
Lloc: Col·legi de Periodistes de Catalunya. Rambla de Catalunya 10, pral. Barcelona 
Organitzen: Col·legi de Periodistes de Catalunya i Oficina del Parlament Europeu a Barcelona 
 

 
 
 

 

CONTACTES  
 

 
Oficina del Parlament Europeu a Barcelona 
Sergi BARRERA 

: +34 93 272 20 44 

: +34 679 896 498 

: sergi.barrera@ep.europa.eu 

: www.europarlbarcelona.eu 

: @Europarl_CAT 
 

 
Col·legi de Periodistes de Catalunya 
Mònica VIÑAS 

: +34 93 317 19 20 
 

: mvinas@periodistes.org  

: www.periodistes.org 

:@Periodistes_org 
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