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Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ D’ERC SOBRE LA VENDA D’ARMES (Tram. 302-

00033/12) 

 

El Parlament de Catalunya  
 

1. Mostra el seu rebuig a la transferència d’armes i denegar les autoritzacions 

d’exportacions d’armes a l’Aràbia Saudita que podrien ser utilitzades en el 
conflicte del Iemen, almenys mentre es tingui informació de fonts fiables o 

mentre es mantingui un risc substancial que aquestes es puguin utilitzar per 
cometre o facilitar la comissió de violacions greus del dret internacional dels 
drets humans o del dret internacional humanitari.  

Aprovat: 70 Vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP), 4 vots en contra 

(PPC) i 53 abstencions (Cs i PSC-Units) 

 
2. Insta al Govern de la Generalitat a: 

 

a. Exigir al Govern Espanyol a suspendre la transferència d’armes i denegar les 
autoritzacions d’exportacions d’armes a l’Aràbia Saudita que podrien ser 

utilitzades en el conflicte del Iemen, almenys mentre es tingui informació de 
fonts fiables o mentre es mantingui un risc substancial que aquestes es puguin 
utilitzar per cometre o facilitar la comissió de violacions greus del dret 

internacional dels drets humans o del dret internacional humanitari. 
 

b. Transmetre aquest acord a la Presidència i Vicepresidència del Govern espanyol,     
així com als Ministeris d’Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, Indústria, 
Comerç i Turisme, Defensa, Interior i Hisenda, a més de la Secretària d’Estat de 

Comerç que presideix la Junta Interministerial que regula el comerç d’armes es-
panyol.  

 
c. Traslladar el seu rebuig al govern espanyol per l’autorització de l’exportació 

d’armes a l’Aràbia Saudita. 

Aprovat: 70 Vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP), i 57 vots en 

contra (Cs, PSC-Units i PPC) 

 


