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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la situació del moviment LGTBI i les 
persones amb VIH/sida a Hondures
250-00636/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 39133 i 42933 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la situació 
del moviment LGTBI i de suport a persones amb VIH/sida a Hondures, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Ins-
titucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2015 es va publicar un informe, elaborat per l’Associació per una Vida 

Millor de Persones Infectades i Afectades pel VIH/sida a Hondures, d’acord amb 
el qual les morts violentes motivades per l’orientació sexual i la identitat de gènere 
de la víctima registrades a Hondures entre l’any 2004 i el 30 de novembre de 2015 
foren 216.

Entre l’any 2004 i el 2008 es produïen entre 1 i 6 assassinats per aquest motiu, 
mentre que a partir del cop d’Estat del 2009, la xifra augmentà molt significativa-
ment: 35 morts aquell mateix any. L’any 2013 es mantenia una xifra similar, amb 39 
persones assassinades en aquest tipus de delictes d’odi. Tot i que en els darrers dos 
anys s’ha reduït el nombre de víctimes per raó de pertànyer al col·lectiu LGTBI, se-
gueix existint un context d’extraordinària inseguretat per a les persones pertanyents 
a aquest col·lectiu, i especialment per a les que desenvolupen un activisme social i 
polític en favor dels drets del col·lectiu LGTBI. En resulta un trist exemple l’assassi-
nat de René Martínez, el 3 de juny de 2015, a San Pedro Sula. Martínez era un des-
tacat defensor dels drets de la comunitat LGTBI.

També resulta preocupant que aquest mateix informe assenyali que sovint la 
violència infringida sobre les persones pertanyents a aquest col·lectiu provingui 
d’agents de la força pública, i d’agents de seguretat privada.

La manca d’investigació i de càstig de les agressions contra la comunitat LGT-
BI també és font de preocupació. Organitzacions de defensa dels drets de les perso-
nes LGTBI denuncien que només un 24% dels casos d’homicidi arribaven a l’etapa 
judicial i, d’aquests, únicament en un 4% es va dictar una resolució final.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Expressa la seva solidaritat amb totes les persones que formen part del movi-

ment pels drets de les persones LGTBI i del moviment de suport i pels drets de les 
persones amb VIH/sida a Hondures, i en general amb totes les persones que s’orga-
nitzen per la defensa dels drets humans, socials, laborals, civils i polítics, ambien-
tals, o de les minories a Hondures, tot sovint víctimes de persecució, intimidació i 
violència física per raó del seu activisme.

2. Insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Govern d’Espanya i a la comu-
nitat internacional que exigeixin al Govern d’Hondures mecanismes de protecció 
efectiva de la integritat física i la vida de les persones organitzades als moviments 
socials LGTBI d’Hondures.
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3. Insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Govern d’Espanya i a la comu-
nitat internacional que exigeixin al Govern d’Hondures l’establiment d’un adequat 
mecanisme de reconeixement i identificació de les víctimes d’aquesta abominable 
pràctica, que se’ls faci justícia, que se’ls ofereixin fórmules de reparació individual 
i col·lectiva, que es forneixi l’atenció sanitària i psicològica que se’ls ha de prestar.

4. Insta el Govern de la Generalitat a prestar, mitjançant la política de cooperació 
catalana, l’assistència que sigui necessària a les organitzacions de defensa dels drets 
de les persones LGTBI i del moviment de suport i pels drets de les persones amb 
VIH/sida a Hondures, a fi que puguin continuar perseguint l’assoliment dels seus 
objectius i garantir els drets d’aquests col·lectius víctimes de discriminació.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45672 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 13.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 45672)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de refosa dels punts 2 i 3

2. Insta el Govern de la Generalitat a sol·licitar al Govern d’Espanya a reclamar 
directament i a través de la comunitat internacional al Govern d’Hondures mecanis-
mes de protecció efectiva de la integritat física i la vida de les persones organitzades 
als moviments socials LGBTI d’Hondures així com que se’ls faci justícia, i que se’ls 
ofereixin fórmules de reparació individual i col·lectiva.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 4

4. Insta el Govern de la Generalitat a prestar, mitjançant la política de coopera-
ció catalana, l’assistència que sigui necessària a les organitzacions de defensa dels 
drets de les persones LGTBI i del moviment de suport i pels drets de les persones 
amb VIH/sida als països centreamericans, i en general amb totes les persones que 
s’organitzen per la defensa dels drets humans, socials, laborals, civils i polítics, am-
bientals, a fi que puguin continuar treballant per l’assoliment dels seus objectius i 
garantir els drets d’aquests col·lectius víctimes de discriminació.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la creació de l’Obrony Terytorialnej pel 
Govern de Polònia
250-00658/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 40219 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la creació de 
l’Obrony Terytorialnej per part del Govern polonès, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Trans-
parència, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 13 de gener de 2016, davant una sèrie d’esdeveniments en la vida política po-

lonesa que van ser motiu de preocupació per part de les institucions europees, es va 
activar l’anomenat «Marc per la salvaguarda de l’imperi de la llei» de la Unió Eu-
ropea, un procediment en tres fases pel qual s’estableix un diàleg estructurat amb el 
Govern d’un Estat membre, quan es creu que hi ha un «risc sistèmic» per a l’imperi 
de la llei a qualsevol dels Estats membres de la Unió.

El passat 11 d’abril de 2016 una resolució del Parlament Europeu expressava la 
seva preocupació per la crisi oberta entre les institucions europees i el govern de 
Polònia a partir de les reformes impulsades per aquest sobre l’organització i fun-
cionament del Tribunal Constitucional polonès. L’esmentada resolució expressava, 
ensems, l’esperança del Parlament Europeu en que el diàleg estructurat entre el Go-
vern polonès i la Comissió doni lloc també a la reconsideració d’altres decisions del 
Govern polonès que han suscitat preocupació pel que fa a la seva legalitat i al seu 
possible impacte en els drets fonamentals.

Durant el mes de juny de 2016 la Comissió Europea va trametre una carta al 
Govern polonès, en la que s’advertia que les seves recents iniciatives (singularment 
la reforma del Tribunal Constitucional i la reforma de la Llei de mitjans de comuni-
cació), podien posar en risc l’Estat de Dret a Polònia i podien comportar, en el seu 
cas, l’aplicació del procediment previst a l’article 7 del Tractat de la Unió Europea, 
per a la salvaguarda de l’Estat de Dret, que preveu possibles sancions per als Estats 
membres.

En aquest context, i no obstant això, el passat 25 d’abril de 2016 el Ministre de 
Defensa polonès, Antoni Macierewicz, va signar el document oficial que obria la 
porta a la creació d’una nova «Força de Defensa Territorial» (Obrony Terytorialnej), 
i va al·legar aleshores que es tractava d’una necessitat davant «les intencions agres-
sives» de la Federació Russa.

Segons el més recent decret del Govern polonès que crea aquesta nova força, 
aquesta ha de contribuir a «construir els fonaments cristians i patriòtics del nostre 
sistema defensiu».

Aquesta nova força no estarà integrada a les forces armades poloneses ni sota 
comandament del seu Cap de l’Estat Major, sinó que respondrà directament davant 
el Ministre de Defensa del Govern polonès. Es preveu que estigui formada per 17 
brigades d’entre 1.500 i 2.000 integrants cadascuna, fins a un total d’uns 35.000 vo-
luntaris. Tot indica que aquests voluntaris provindran, bàsicament, de les associa-
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cions paramilitars i ultranacionalistes que han prosperat sota l’empara de la ideolo-
gia marcadament reaccionària de l’actual govern polonès.

Les forces opositores al Govern polonès denuncien que aquesta força paramilitar 
esdevindrà de facto una guàrdia pretoriana del Govern actual, i algunes organitza-
cions socials expressen el temor que la seva existència empari i legitimi els discur-
sos d’odi contra grups opositors, i contra determinats col·lectius, que s’han estès en 
els darrers anys a Polònia, o fins i tot el temor a que els seus integrants participin en 
l’assetjament al que sovint es veuen sotmesos.

El respecte a l’Estat de Dret, la democràcia, els drets humans, les llibertats fo-
namentals i els valors i principis consagrats als Tractats de la UE i als instruments 
internacionals de drets humans són obligacions que incumbeixen a la Unió i als seus 
Estats membres i han de ser respectades.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Mostra la seva alarma i la seva més profunda preocupació per la creació, per 

part del Govern polonès, de l’anomenada Força de Defensa Territorial.
2. Demana l’establiment de garanties respecte a la naturalesa i funcions d’aques-

ta força armada, en el sentit de garantir-ne el caràcter democràtic, incloent-hi que no 
es tracti d’una milícia reclutada entre els afins a una determinada adscripció ideo-
lògica. Així mateix, demana el reforçament de l’empara i protecció a les persones, 
col·lectius, partits i mitjans que expressen discrepàncies respecte a l’acció o punts de 
vista del Govern polonès, o una visió crítica de la societat polonesa en algun aspecte 
o en el seu conjunt.

3. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a traslladar l’alarma i preocu-
pació expressades pel Parlament de Catalunya, així com la demanda de garanties 
que l’acompanya, a totes les instàncies d’àmbit estatal i supraestatal al seu abast i, 
en particular a les instàncies de la Unió Europea.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45673 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 13.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 45673)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De supressió del punt 1

1. Mostra la seva alarma i la seva més profunda preocupació per la creació, per 
part del Govern polonès, de l’anomenada Força de Defensa Territorial.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De supressió i addició del punt 2

2. Demana més informació i l’establiment de garanties respecte a la naturalesa i 
funcions d’aquesta força armada, en el sentit de garantir-ne el caràcter democràtic, 
incloent-hi que no es tracti d’una milícia reclutada entre els afins a una determina-
da adscripció ideològica. Així mateix, demana el reforçament de i garanties sobre 
l’empara i protecció de les persones, col·lectius, partits i mitjans que expressen dis-
crepàncies respecte a l’acció o punts de vista del Govern polonès, o una visió crítica 
de la societat polonesa en algun aspecte o en el seu conjunt.
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Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 3

3. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya traslladar aquesta preocupació 
expressada pel Parlament de Catalunya, així com la demanda de garantia democrà-
tica al Govern de l’Estat i a la Comissió Europea.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la detenció de dirigents de l’oposició a 
Malàisia
250-00706/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 42909 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Pol 

Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre la detenció de dirigents de l’oposició a Malàisia, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
Durant el mes de novembre del 2016 les autoritats de Malàisia han arrestat di-

verses persones que ocupaven destacades posicions en l’oposició al govern malaisi. 
De manera destacada, aquests arrestos s’han dirigit contra la Gabungan Pilihanraya 
Bersih dan Adil (Coalició per unes eleccions netes i justes), just el dia anterior a la 
celebració d’un gran míting del moviment Bersih per demanar la dimissió del Pri-
mer Ministre malaisi, Najib Razak. El moviment Bersih porta reclamant eleccions 
netes i justes, un govern transparent, l’enfortiment de la democràcia parlamentària, 
garanties pel dret a dissentir, l’empoderament de Sabah i Sarawak, i diverses refor-
mes institucionals, entre elles la de la legislació electoral, des del 2007. També re-
clamen que cessi el gerrymandering dels districtes electorals de cara a les eleccions 
futures a Malàisia, i denuncien l’abús de poder del Primer Ministre. L’any 2015 unes 
200.000 persones es van manifestar en suport a les seves demandes.

Segons el Director Adjunt d’Amnistia Internacional per al Sud-Est Asiàtic i el 
Pacífic, «aquests arrestos són els darrers en una sèrie d’intents, crus i de mà dura, 
d’intimidar els activistes de la societat civil de Malàisia i altres defensors dels Drets 
Humans».

Entre les persones detingudes es troben la portaveu del moviment Bersih, Maria 
Chin Abdullah, així com Mandeep Singh, també membre de la direcció del movi-
ment Bersih, dirigents estudiantils com Anis Syafiqah Yusof, o parlamentaris com 
Anthony Loke, o S. Arutchelvan.

També ha estat detingut el parlamentari de l’Estat de Perak, Howard Lee, per-
tanyent a l’opositor Partit d’Acció Democràtica, president de la Joventut Socialista 
del Partit d’Acció Democràtica, i President de la Unió Internacional de la Joventut 
Socialista (IUSY). En el moment de presentació d’aquesta proposta de resolució, 
Howard Lee es troba retingut a la comissaria central de la policia estatal malàisia, 
a Kuala Lumpur, sense assistència lletrada, atès que s’ha negat l’accés als advocats 
que ho han intentat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya
1. Reclama que es posin immediatament en llibertat de totes les persones detin-

gudes recentment per raons polítiques a Malàisia i el cessament de totes les deten-
cions per motius polítics al país, i fa una crida al respecte als drets civils i humans 
que els assisteixen a elles i al conjunt de la ciutadania malàisia.



CAECRIT 23
20 d’abril de 2017

Dossier 8

2. Reclama que no s’impedeixi l’assistència lletrada a les persones recentment 
detingudes per raons polítiques a Malàisia.

3. Insta al Govern de la Generalitat a expressar, per mitjà dels canals adients i als 
fòrums als que tingui accés, preocupació per la situació exposada, i a traslladar les 
reclamacions contingudes als punts anteriors.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Pol 

Gibert Horcas, diputat, GP SOC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48208 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 23.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 48208)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Reclama el cessament de totes les detencions per motius polítics a Malàisia i fa 
una crida al respecte als drets civils i humans de les persones detingudes recentment 
per raons polítiques al país.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De supressió del punt 2

2. Reclama que no s’impedeixi l’assistència lletrada a les persones recentment 
detingudes per raons polítiques a Malàisia.
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Punt 4 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’objectiu 16 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00735/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 43276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el 
objetivo 16 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adop-

tó por unanimidad la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible cuya puesta en 
marcha se inició el 1 de enero de 2016. Los 17 Objetivos que presenta la Agenda 
2030 así como las 169 metas conexas son el resultado de más de dos años de un 
proceso en el que se han realizado consultas públicas y en el que la sociedad civil 
ha podido participar. Los miembros de Naciones Unidas se comprometieron a im-
plementar en los próximos 15 años cada uno de los objetivos de desarrollo sosteni-
ble (ODS).

Para poder llevar a cabo cada uno de los objetivos de la Agenda 2030 desde Na-
ciones Unidas se instó a sus miembros a considerar las aportaciones de la sociedad 
civil, el sector privado y otras partes interesadas, teniendo en cuenta las circuns-
tancias, políticas y prioridades de cada país. Los parlamentos nacionales y otras 
instituciones también pueden apoyar esos procesos. (Resolución aprobada por la 
Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1). En este sentido es im-
prescindible que en los próximos 15 años exista una gobernanza óptima entre todos 
los niveles, sea local, nacional, o internacional para implementar con éxito la men-
cionada Agenda.

En concreto, el Objetivo 16 de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es el si-
guiente: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables 
e inclusivas a todos los niveles.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat 
1. Tener en cuenta la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la elaboración de to-

das sus políticas.
2. Informar al Parlament de cómo se prevé implementar el Objetivo 16 de la 

Agenda 2030 a fin de que pueda hacer su seguimiento.
3. Colaborar con todos los actores necesarios para implementar el Objetivo 16 

de la Agenda 2030.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs 
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Punt 5 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’objectiu 17 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00736/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 43277 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el 
objetivo 17 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adop-

tó por unanimidad la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible cuya puesta en 
marcha se inició el 1 de enero de 2016. Los 17 Objetivos que presenta la Agenda 
2030 así como las 169 metas conexas son el resultado de más de dos años de un 
proceso en el que se han realizado consultas públicas y en el que la sociedad civil 
ha podido participar. Los miembros de Naciones Unidas se comprometieron a im-
plementar en los próximos 15 años cada uno de los objetivos de desarrollo sosteni-
ble (ODS).

Para poder llevar a cabo cada uno de los objetivos de la Agenda 2030 desde Na-
ciones Unidas se instó a sus miembros a considerar las aportaciones de la sociedad 
civil, el sector privado y otras partes interesadas, teniendo en cuenta las circuns-
tancias, políticas y prioridades de cada país. Los parlamentos nacionales y otras 
instituciones también pueden apoyar esos procesos. (Resolución aprobada por la 
Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1). En este sentido es im-
prescindible que en los próximos 15 años exista una gobernanza óptima entre todos 
los niveles, sea local, nacional, o internacional para implementar con éxito la men-
cionada Agenda.

En particular, el Objetivo 17 de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es el si-
guiente: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat 
1. Tener en cuenta la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la elaboración de to-

das sus políticas.
2. Informar al Parlament de cómo se prevé implementar el Objetivo 17 de la 

Agenda 2030 a fin de que pueda hacer su seguimiento.
3. Colaborar con todos los actores necesarios para implementar el Objetivo 17 

de la Agenda 2030.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs 
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presentades

Proposta de resolució de solidaritat amb el poble sudanès
250-00794/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 47667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de solida-
ritat amb el poble sudanès, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció 
Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
Actualment Sudan viu grans mobilitzacions, manifestacions i vagues en dife-

rents sectors. Les mobilitzacions contra l’encariment de la vida, van acompanyada 
de les reivindicacions del moviment popular per derrocar al règim dictatorial. Sota 
l’eslògan «el deure de la pàtria ens crida», el poble sudanès s’ha organitzat per can-
viar el rumb polític del país.

El Fòrum de l’Esquerra Àrab ha reiterat el seu suport a les mobilitzacions po-
pulars i estudiantils en contra de la repressió i les detencions practicades pel règim 
dictatorial d’Omar Bachir.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya insta al Govern a fer les accions necessàries per tal 

de fer arribar a les autoritats sudaneses la seva solidaritat amb el poble sudanès que 
aspira a la llibertat i que lluita per un règim democràtic i civil.

2. El Parlament de Catalunya reitera la solidaritat i el suport al Fòrum de l’Es-
querra Àrab en la recerca de la pau i el desenvolupament del seu país.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 52190 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 03.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 52190)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les accions necessàries per tal 
de fer arribar a les autoritats sudaneses la seva solidaritat amb el poble sudanès que 
aspira a la llibertat i que treballa per la instauració d’un règim democràtic i civil.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. El Parlament de Catalunya expressa la solidaritat i el suport a totes les entitats 
socials, civils i polítiques que treballen en la recerca de la pau i el desenvolupament 
del seu país.
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