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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la
moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del
Parlament de Catalunya
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE JxCat SOBRE EL FUTUR D’EUROPA (30200051/13)
Per tots els motius exposats en relació a la participació de Catalunya a la
Conferència sobre el futur d'Europa, el Parlament de Catalunya:
1. Expressa el seu suport als actes que el Govern de la Generalitat està
organitzant en el marc de la Conferència sobre el futur d'Europa per
projectar, amb veu pròpia i com a subjecte polític, una visió catalana
sobre la Unió Europea, en tant que territori europeista i compromès amb
els valors democràtics, els drets humans i el respecte per les minories.
2. Constata la necessitat d'acostar a la ciutadania catalana el projecte
europeu i de fomentar la participació als actes sobre la Conferència del
Futur d'Europa que organitza el Govern de la Generalitat, i es
compromet a participar-hi activament.
Aprovats: 72 vots a favor (ERC, JxCat i ECP), 51 vots en contra
(PSC-Units, Vox, Cs i PPC) i 9 abstencions (CUP)
3. Reconeix la tasca del self-determination caucus, grup establert per
eurodiputats de nacions sense Estat i de nacions amb disputes
territorials que advoquen perquè aquestes comunitats puguin exercir
lliurement i democràtica el seu dret a l'autodeterminació d'una manera
legalment reconeguda.
Aprovat: 81 vots a favor (ERC, JxCat, CUP i ECP) i 51 vots en
contra (PSC-Units, Vox, Cs i PPC)
4. Recolza les accions preses des de les institucions de la Unió Europea
envers Polònia pels seus reiterats incompliments amb els valors i la
normativa comunitària i encoratja a que s'apliqui el mateix tracte a tots
aquells estats membres que tinguin un comportament similar.
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Incorporar el reconeixement del català i la defensa de la seva oficialitat a
Europa com a eix temàtic a les jornades que se celebrin en el marc de la
Conferència sobre el futur d'Europa.
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2. Explicar en seu parlamentària les conclusions de la Conferència sobre el
futur d'Europa fruit de la deliberació i de la participació ciutadana,
mitjançant la compareixença d'un alt càrrec del Departament d'Acció
Exterior i Govern Obert a la corresponent comissió parlamentària.
Aprovats: 113 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP i ECP) i 19 vots
en contra (Vox, Cs i PPC)
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