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Text i votació de la proposta de resolució de JxCat sobre 

l’adhesió als principis i els valors europeus 

 

Primer. El Parlament de Catalunya fa seus els objectius i principis en base als 

quals la Unió Europea va ser fundada  per superar els totalitarismes i estendre la 

democràcia arreu del continent i del món. La Unió Europea  va ser creada com un 

espai polític, social i econòmic en què cada persona i cada nació veuen respectats 

els drets humans en les seves dimensions individual i col·lectiva, i en què els 

conflictes polítics es resolen amb eines polítiques i de forma cívica, pacífica, i 

democràtica. Europa ha de ser, també, un espai d'entesa, de diàleg i de mediació. 

En aquest sentit, valorem i donem suport al conjunt d'iniciatives impulsades des 

del Parlament Europeu que demanen diàleg, mediació i entesa. (TRANSACCIÓ 

AMB L´ESMENA 1 DEL GP REPUBLICÀ  I AMB  L´ESMENA 1 DEL GP CAT-

ECP) 

Aprovat:  74 vots a favor (JxCat, ERC i CatECP), 44 en contra (Cs, CUP i PPC) i 

16 abstencions (PSC-Units) 

 

Segon. El Parlament de Catalunya defensa que l'esperit republicà està imbrincat 

amb els valors fundacionals de la Unió Europea, i per això aquests valors sempre 

han servit de base per les nostres aspiracions col.lectives d´un país nou i millor .  

Alhora considerem que la causa de Catalunya pot contribuir en la regeneració de 

la Unió Europea ja que és una causa de llibertat que obre nous reptes als quals 

s´hi ha d´adaptar per tal que aquest gran pacte de valors continui vigent i tingui 

sentit. Els europeus hem de treballar perquè l´ideal de l´esperit de ciutadanaia 

de tantes generacions que veuen els seus drets protegits i reconeguts a les seves 

institucions sigui un fet, i és aquest esperit el mateix que ha irradiat la societat 

catalana durant la nostra història recent. (TRANSACCIÓ AMB L´ESMENA 2 DEL 

GP REPUBLICÀ  i AMB L´ESMENA 2 DEL GP CAT-ECP) 

Aprovat:  74 vots a favor (JxCat, ERC i CatECP) i 60 en contra (Cs, PSC-Units 

CUP i PPC)  

 

Tercer.- El Parlament de Catalunya considera que el coneixement, reconeixement 

i promoció de totes les llengües europees, com a patrimoni compartit de la 

ciutadania del nostre continent, esdevé un termòmetre del grau d'adhesió d'una 

societat als valors d'Europa. El plurilingüisme enriqueix les persones i multiplica la 

nostra capacitat comunicativa en un món globalitzat. (TEXT ORIGINAL) 

Aprovat:  98 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 36 en 

contra (Cs). (En acabar la votació de la resolució, el portaveu de Cs, Carlos 

Carrizosa, ha fet constar que en aquest punt s’han equivocat en el sentit del vot i 

volien votar-hi a favor). 
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Quart. El Parlament de Catalunya denuncia aquells governs europeus, entre ells el 

de l’estat espanyol, que amb algunes de les seves actuacions vulneren les 

llibertats individuals i col.lectives posant en risc la democràcia i l´estat de dret, 

que és com posar en risc el projecte europeu.  A més a més, denuncia la crisi 

humanitària dels refugiats, un exemple de com els estats estan posant en risc els 

valors que van definir la creació de la Unió Europea.  S´han conculcat drets 

fonamentals en l´acolliment de les persones que cerquen refugi i, particularment 

la Convenció sobre l'Estatut del Refugiat. Catalunya referma el seu compromís 

amb l'acollida de refugiats malgrat no tenir-ne les competències plenes. 

(TRANSACCIÓ AMB L´ ESMENA 3 DEL GP REPUBLICÀ I  AMB L´ESMENA 3 DEL GP 

CAT-ECP) 

Aprovat:  77 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP), 40 en contra (Cs i PPC) i 

16 abstencions (PSC-Units) 

 

Cinquè. El Parlament de Catalunya reitera la seva voluntat de participar i 

implicar-se en els principals debats que recorren Europa i la Unió Europea: en 

especial els imprescindibles canvis i necessitats de democratització de les 

principals institucions, i el convertir la Unió Econòmica i Monetària en un espai de 

convergència social, progrés compartit i resiliència a les crisis. (ACCEPTACIÓ  

DE L´ESMENA  4 DEL GP CAT-ECP) 

Aprovat:  90 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units i CatECP) i 44 en contra (Cs, 

CUP i PPC)  

 

 

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la resolució 

aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de 

Catalunya 


