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Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre el Tractat transatlàntic per al comerç i la inversió i 
l’Acord econòmic i comercial global. Tram. 250-00052/11. Grup Parlamentari de Ca-
talunya Sí que es Pot. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 28, 3; esmenes: BOPC 64, 5).

2. Proposta de resolució sobre l’agenda europea i internacional del Departament 
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència. Tram. 250-00161/11. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 66, 58).

3. Compareixença d’una representació de la Federació Internacional d’Entitats Ca-
talanes davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència per a informar sobre la realitat actual de la Catalunya exterior. Tram. 
357-00024/11. Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència. Compareixença.
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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el Tractat transatlàntic per al comerç i 
la inversió i l’Acord econòmic i comercial global
250-00052/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 2028 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.12.2015

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, i Joan Coscubiela Conesa, portaveu 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 sobre el 
TTIP i el CETA, per tal que sigui substanciada davant el Ple del Parlament, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
El grup Parlamentari CSQP presenta la proposta de resolució següent per tal 

que sigui substanciada davant del Ple del Parlament pel procediment d’urgència, 
en relació a les negociacions de l’acord comercial entre la Unió Europea i els Estats 
Units (TTIP) i la ratificació de l’acord comercial entre la Unió Europea i el Canadà 
(CETA). Donat que aquests tractats van molt més enllà del comerç i la seva apro-
vació tindrà un ampli impacte en la vida quotidiana de les persones es mereixen un 
debat central i transparent al Parlament de Catalunya.

Aquest projectes que afectaran àrees tan cabdals pels europeus i europees com 
l’economia, la justícia, la protecció de la salut, el medi ambient i la cultura entre 
d’altres estan sent negociats amb tal nivell de secretisme que sembla destinat al des-
coneixement per part de la ciutadania i les persones que els representen.

Fruit de les filtracions i la desclassificació d’alguns documents s’ha pogut conèi-
xer els objectius i els principis que els sustenten, els sectors que avarca i els criteris 
generals. Aquest tractats no són únicament tractats comercials, sinó que són acords 
de nova generació on la centralitat de les propostes recau en el desplaçament de les 
capacitats reguladores i normatives dels procediments i òrgans judicials de la Unió 
europea i els seus estats membres a les forces del mercat i espais com els tribunals 
internacionals d’arbitratge, els quals no estan composats per jutges o jutgesses inde-
pendents però tindran un nivell més alt que els tribunals nacionals. Un Estat podrà 
ser condemnat en aquests tribunals per haver vulnerat els possibles beneficis d’una 
multinacional, alhora que les grans empreses podran obviar els tribunals locals i 
demandar directament els Estats a través de tribunals internacionals d’arbitratge.

Tant el TTIP com el CETA situen la economia neoliberal i l’enriquiment de les 
empreses per davant de la política de la UE i els seus Estats membres, l’aplicació del 
TTIP i del CETA implicarà entre d’altres mesures l’obertura dels serveis socials i 
els serveis públics als principis del mercat amb les nefastes conseqüències sobre la 
universalització de serveis com la salut, la educació i la cultura. D’altra banda l’har-
monització de les polítiques als estàndards nord americans permetrà que a Europa 
no s’hagin de complir els acords internacionals de la OIT com la llibertat d’associa-
ció i les pràctiques sindicals els quals no han estat ratificats pels Estats Units, fet que 
suposarà l’equiparació de les normes laborals europees als estàndards estatunidencs.

El TTIP i el CETA tindrà unes funestes conseqüències pel medi ambient aug-
mentat fins a 11 milions de tones mètriques el diòxid de carbó derivat de l’intercanvi 
de bens i serveis, obrint la porta al fraking, desbloquejant el desenvolupament de la 
industria de transgènics a Europa, la importació de molts productes nord americans 
i canadencs que actualment estan restringits per qüestions de salut, com poden ser 
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els productes d’alimentació hormonats, restringint la protecció dels consumidors i 
consumidores, entre d’altres.

D’altra banda drets dels éssers humans com la cultura que en el marc europeu 
ha tingut la seva expressió mitjançant, entre d’altres, la regulació i protecció de la 
industria cultural, es veuran clarament afectats amb l’aprovació del TTIP i la rati-
ficació del CETA donat que aquests acords no inclouen l’excepció cultural fet que 
pot perjudicar la diversitat de la cultura popular, en especial la relacionada amb els 
serveis audiovisuals i el cinema.

La firma del TTIP i la ratificació del CETA pot esdevenir una desregulació per 
la porta del darrera que afectarà directament a matèries tant sensibles com la salut, 
el medi ambient, o els serveis públics, entre ells els serveis que presta el món local, 
amb una clara voluntat de privatitzar i laminar competències i capacitats a les insti-
tucions públiques. D’altra banda l’impacte sobre el creixement econòmic serà molt 
modest o neutre, i variable segons els països, sent especialment desfavorable per 
països de la perifèria com Espanya.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a fer les gestions oportunes davant el 

Govern de l’Estat per a: 
Primer: a) Rebutjar el text final del CETA; b) Rebutjar el text actual conegut 

del TTIP 
Segon: Exigir que qualsevol proposta d’acord comercial supranacional hagi d’es-

tar sotmesa a l’Estat Espanyol a referèndum abans de la seva ratificació.
Tercer: Facilitar als i les diputades del Congrés dels Diputats i del Parlament de 

Catalunya tota la informació disponible tal i com es fa en altres països, habilitant els 
mecanismes necessaris per aquells continguts de caràcter confidencial

Quart: Realitzar un ple de sessió monogràfic al Parlament de Catalunya durant 
el primer semestre del 2016.

Palau del Parlament, 23 de desembre de 2015
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat; Joan Coscubiela Conesa, portaveu, GP CSP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9982; 10155 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 22.02.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP SOC (REG. 9982)

Esmena 1, GP SOC (1)
De modificació i addició al punt primer b
b) Rebutjar el text final del TTIP si aquest: 
1. No inclou un capítol de sostenibilitat ambiciós, d’obligat compliment i plena-

ment executable, que tingui com a finalitat la plena ratificació, aplicació i execució 
efectiva de: 

1.1. Les 8 Convencions Fonamentals de la OIT
1.2. L’Agenda de Treball Decent de la OIT
1.3. Els acords internacionals fonamentals en matèria de medi ambient.
2. No exclou els serveis públics, com l’aigua, la sanitat, els serveis socials o l’edu-

cació, i no deixa clar que les autoritats nacionals mantindran el dret a decidir la 
manera en que es financen, s’organitzen i es presten aquests serveis.

3. No reforça l’estabilitat financera ni garanteix la protecció dels consumidors 
amb una regulació al més alt nivell que inclogui els productes i serveis financers, 
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sense limitar el dret als Estats a regular, supervisar i prohibir, en el seu cas, deter-
minats productes i activitats financeres

4. Compromet la normativa de la UE en matèria de protecció de dades, per l’ober-
tura del flux de dades.

5. Contempla un sistema d’arbitratge privat.
6. No garanteix que els inversors internacionals no es beneficiïn en cap cas d’una 

major protecció que la que gaudeixen els inversors nacionals.
7. No garanteix que els tribunals nacionals siguin els competents en primer lloc 

per resoldre els conflictes que puguin sorgir entre inversors i Estats.
8. No contempla la creació d’un tribunal internacional d’inversions públic, sot-

mès a principis i controls democràtics, amb jutges de carrera elegits públicament i 
processos transparents, amb audiències públiques i un sistema d’apel·lació que asse-
guri la consistència de les decisions i el respecte a la jurisdicció dels tribunals de la 
UE i dels seus Estats Membres.

Esmena 2, GP SOC (2)
De modificació al punt segon
Segon: Exigir que aquesta proposta d’acord comercial supranacional hagi d’estar 

sotmesa a l’Estat Espanyol a referèndum abans de la seva ratificació.

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 10155)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt primer a
«Primer a) Instar el Govern de l’Estat a sotmetre el CETA a un debat participa-

tiu, previ a la seva ratificació final a les Corts Generals, que inclogui les forces po-
lítiques, econòmiques i socials de l’Estat.»

Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt primer b
«Primer b) Reivindicar informació i documentació més detallada del debat ac-

tual sobre el TTIP per afavorir la transparència en la negociació del tractat.»

Esmena 3, GP JS (3)
De modificació del punt segon
«Segon. Exigir que qualsevol proposta d’acord comercial supranacional hagi 

d’estar sotmesa a un procés de debat participatiu amb les forces polítiques, econò-
miques i socials abans de la seva ratificació.»

Esmena 4, GP JS (4)
D’addició del punt tercer
«Tercer. Facilitar als senadors i als i les diputades del Congrés dels Diputats i 

del Parlament de Catalunya tota la informació disponible tal i com es fa en altres 
països, habilitant els mecanismes necessaris per aquells continguts de caràcter con-
fidencial.»
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Punt 2 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’agenda europea i internacional 
del Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 
Transparència
250-00161/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 8529 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

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 la agen-
da europea e internacional del Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Ins-
titucionales y Transparencia, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Ex-
terior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El nuevo Govern de la Generalitat de Cataluña ha creado el Departamento de 

Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia. Asimismo ha insti-
tucionalizado la figura del Consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucio-
nales y Transparencia.

Bajo este paraguas, y dentro de las funciones de este departamento, se incluyen: 
«las relaciones exteriores y actuación de la Generalitat ante las instituciones de la 
Unión Europea» así como «las políticas de transparencia y gobierno abierto».

Para que la Generalitat pueda llevar a cabo actuaciones conforme a la legalidad 
vigente, éstas tienen que ceñirse a las denominadas de acción exterior, es decir, 
aquellas que no perjudiquen ni perturben la Política Exterior de España ni las rela-
ciones exteriores del Estado.

En este sentido, el artículo 193.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña de for-
ma fehaciente establece que la Generalidad de Cataluña respetará la competencia 
del Estado en materia de relaciones exteriores en consonancia con el artículo 149.1.3 
de la Constitución que atribuye al Estado la competencia exclusiva en esta materia.

Igualmente, la Ley aprobada por el Parlamento de Cataluña 16/2014, de 4 de di-
ciembre, de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea ha considerado 
que son principios rectores de la acción exterior: 

– La transparencia en la actuación de los poderes públicos
– La no discriminación por razón de género, origen, nacionalidad, raza, edad, 

orientación sexual, identidad de género, discapacidad, religión o convicciones po-
líticas

Para poder llevar a cabo la función de control al Gobierno de la Generalitat en 
este ámbito es necesario que los grupos parlamentarios dispongan, con la debida an-
telación para poder reaccionar, la agenda europea e internacional del Departamento 
de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia. Asimismo, es 
obligación del Gobierno de la Generalitat por las funciones del propio departamen-
to y por la obligación de cumplir con el principio de transparencia de los poderes 
públicos respecto de la acción exterior.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a informar en sede 

parlamentaria, con la debida antelación, sobre la agenda europea e internacional del 
Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia y 
en particular, la del conseller, Honorable Sr. Raul Romeva. Dicha agenda debe con-
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tener, como mínimo, los nombres y cargos de las personas que a nivel europeo e 
internacional se pretende contactar.

Palacio del Parlamento, 16 de febrero de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 
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