14 de juny de 2013 a les 9.30 hores
Aula Europa, seu de les institucions europees
a Barcelona (Pg. de Gràcia, 90, 1r pis)

El nombre de sol·licitants d’asil a la Unió Europea va ser de 330.000
l’any 2012. L’objectiu d’aquesta jornada és debatre amb diputats,
autoritats i interlocutors socials les novetats que suposa el paquet
legislatiu sobre l’asil que el Parlament Europeu té previst debatre
i votar en la sessió plenària del 10 al 13 de juny de 2013. La nova
normativa refon legislació i incorpora altres aspectes encaminats
a establir un Sistema Europeu Comú d’Asil amb  normes mínimes
comunes, procediments harmonitzats i estatus de protecció
uniforme, així com una cooperació més estreta entre els Estats
membres.

9:15 - 9:30

Acreditacions

9:30 - 10:00

Benvinguda
Maite Calvo,
responsable de l’Oficina d’informació
del Parlament Europeu a Barcelona
Xavier Bosch,

director general per a la Immigració
de la Generalitat de Catalunya

10:00 - 11:15

I. Canvis legislatius en el règim
comunitari d’asil: condicions d’acollida,
procediments, Eurodac, solidaritat
entre Estats membres
Moderador:

Rafael Grasa,

president de l’Institut Català Internacional per la Pau

Antonio Masip,

diputat al Parlament Europeu del grup de l’Aliança
Progressista de Socialistes i Demòcrates i ponent
sobre la directiva sobre les condicions d’acollida

Raül Romeva,

diputat al Parlament Europeu i vicepresident
del grup dels Verds/Aliança Lliure Europea

Anna Terrón,

ex Secretària d’Estat per a la Immigració i l’Emigració
i experta en temes d’asil

Ferran Tarradellas,

director de la Representació de la Comissió Europea
a Barcelona

11.15 – 11.45

Debat amb torn de preguntes

11.45 – 12.00

Pausa cafè

12.00 – 13.25

II. El punt de vista
dels interlocutors socials
Moderador:

Santiago Fisas,

diputat al Parlament Europeu del grup
del Partit Popular Europeu

Carlos Berzosa,

president de la Comissió Espanyola d’Ajuda
al Refugiat

Carles Campuzano,

diputat de CiU al Congrés i president
de l’Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda
als Refugiats

Julia Fernández,
directora d’Accem

Carles Solà,

periodista de TV3 i director del programa
“Tot un món”

13.25 – 13.45

Debat amb torn de preguntes

13.45 – 14.00

Cloenda
Eduard Sagarra i Trias,

president de l’Associació
per a les Nacions Unides a Espanya

Assistència lliure amb aforament limitat.
Es prega inscripció prèvia per correu electrònic a:
epbarcelona@europarl.europa.eu
Per més informació: 93 272 20 44
www.europarlbarcelona.eu
Europarl_CAT

Amb la col·laboració  de

