
CAETC 
Comissió d'Acció Exterior, Transparència  
i Cooperació 
Parlament de Catalunya 

Sessió 3. Dijous, 16 de setembre de 2021. XIV legislatura 

DOSSIER 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Sessió informativa del president de l'Institut Català Internacional per la Pau 
davant la Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació per a pre-
sentar l'informe de les activitats del 2019. Tram. 359-00003/13. Xavier Mas-
llorens Escubós, President de Institut Català Internacional Per la Pau. Sessió 
informativa o compareixença. 

2. Sessió informativa del president de l'Institut Català Internacional per la Pau 
davant la Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació per a pre-
sentar l'informe de les activitats del 2020. Tram. 359-00004/13. Xavier Mas-
llorens Escubós, President de Institut Català Internacional Per la Pau. Sessió 
informativa o compareixença. 

3. Proposta de resolució sobre la repressió política a Turquia amb relació al 
cas Kobane. Tram. 250-00182/13. Carles Riera Albert, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar, Ruben Wagensberg Ramon, del Grup Parlamentari 
d'Esquerra Republicana, Aurora Madaula i Giménez, del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya (text presentat: BOPC 74, 46; esmenes: BOPC 105, 16). 

4. Sol·licitud de compareixença del secretari general d'Acció Exterior i Trans-
parència del Departament d'Acció Exterior i Govern Obert davant la Comissió 
d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació perquè informi sobre els objec-
tius i les línies estratègiques del departament. Tram. 356-00045/13. Alberto 
Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació 
de la sol·licitud de compareixença. 

5. Sol·licitud de compareixença d'Adriana Ribas, coordinadora d'Amnistia 
Internacional Catalunya, davant la Comissió d'Acció Exterior, Transparència i 
Cooperació perquè informi sobre l'Informe 2020/21 d'Amnistia Internacional, 
relatiu a la situació dels drets humans al món. Tram. 356-00077/13. David 
Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Meritxell 
Serret i Aleu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana, Francesc de 
Dalmases i Thió, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Carles Riera 
Albert, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou 
Cicle per Guanyar, Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En 
Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 
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6. Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Aliança Iberoameri-
cana Europea contra el Comunisme davant la Comissió d'Acció Exterior, 
Transparència i Cooperació perquè informi sobre la vulneració dels drets 
humans a Cuba. Tram. 356-00092/13. Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la repressió política a Turquia 
amb relació al cas Kobane 

250-00182/13 

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG; RUBEN WAGENSBERG RAMON, DEL GP ERC; AU-
RORA MADAULA I GIMÉNEZ, DEL GP JXCAT 

Reg. 6351 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021 

A la Mesa del Parlament 

Carles Riera Albert, diputat, Ruben Wagensberg Ramon, diputat del Grup 
Parlamentari d'Esquerra Republicana, Aurora Madaula i Giménez, diputada 
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d'acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució sobre la repressió política a Turquia en el cas Kobane, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d'Acció Exterior, Transparència i 
Cooperació, amb el text següent:  

Exposició de motius 

Els esdeveniments recents a Turquia, de repressió sistemàtica contra polítics 
electes, accentuen la nostra preocupació per la situació del respecte als drets 
humans, civils i polítics a l'Estat Turc. 

El Fiscal General Turc va ordenar la detenció de 108 persones, entre elles 
importants representants de l'HDP, per fer, l'any 2014, una crida en suport a 
les protestes populars legítimes en defensa de Kobane. En aquell moment, 
van ser nombroses les manifestacions contra l'atac de l'ISIS a la ciutat de 
Kobane. 

Ara, anys després, se'ls responsabilitza dels enfrontaments violents que van 
esclatar durant les protestes i, per això, se'ls acusa de terrorisme.  

El judici a aquestes 108 persones va començar el 26 d'abril de 2021 a Anka-
ra. Els observadors internacionals presents en el judici van denunciar la 
manca de garanties d'aquest judici, on es va violar el dret a la defensa, es va 
negar el dret a recusació, no es va enviar el dictamen final de la Fiscalia als 
advocats, i no es va tenir en compte ni la immunitat dels parlamentaris impu-
tats, ni la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans sobre Demirtas. 

Cal destacar que, per raons sanitàries, el judici ha estat momentàniament 
interromput. Per aquests motius, presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya:  

1. S'oposa fermament i pública a aquesta violació de l'estat de dret. Es consi-
dera inacceptable en una democràcia responsabilitzar als representants elec-
tes diputats/es, alcaldesses/alcaldes, regidors/es) i representants de la societat 
civil, del que va succeir en un esdeveniment, la investigació del qual es veu 
obstaculitzada de manera permanent. 
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2. Rebutja públicament la criminalització de la resistència en suport a Ko-
bane. 

3. Insta el Govern a prendre les iniciatives escaients per a fer arribar al Go-
vern Turc la necessitat d'obeir el veredicte del Tribunal Europeu de Drets 
Humans sobre Selahattin Demirtas. 

4. Insta el Govern a prendre les iniciatives escaients per a fer arribar al Go-
vern Turc el seu rebuig a aquest injust judici. 

Palau del Parlament, 16 de juny de 2021 

Carles Riera Albert, GP CUP-NCG; Ruben Wagensberg Ramon, GP ERC; 
diputats. Aurora Madaula i Giménez, diputada JxCat; Eulàlia Reguant i Cu-
ra, portaveu GP CUP-NCG 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 12255 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAETC, 09.09.2021 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 12255) 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar (1) 
De modificació del punt 1 

1. S'oposa fermament i pública a aquesta violació de l'estat de dret. Es con-
sidera inacceptable en una democràcia responsabilitzar als representants 
electes, especialment als i a les integrants de l'HDP, (diputats/es, alcaldes-
ses/alcaldes, regidors/es), i representants de la societat civil, del que va 
succeir en el Cas Kobane, la investigació del qual es veu obstaculitzada de 
manera permanent. 

Esmena 2 
GP Socialistes i Units per Avançar (2) 
D'addició d'un nou punt 2 bis 

2 bis. Tal i com assenyala l'informe anual sobre Turquia del Parlament Eu-
ropeu, aprovat recentment, observa amb gran preocupació la forma en que 
el Partit Democràtic Popular (HDP), incloses les seves organitzacions juve-
nils, han estat al punt de mira de les autoritats turques de forma específica i 
permanent. 

Esmena 3 
GP Socialistes i Units per Avançar (3) 
D'addició d'un nou punt 2 ter 

2 ter. Condemna fermament, en la línia de l'informe anual sobre Turquia del 
Parlament Europeu recentment aprovat, la interlocutòria presentada pel 
Fiscal del Tribunal de Cassació de Turquia davant del Tribunal Constituci-
onal per sol·licitar la dissolució de l'HDP i la inhabilitació política de més 
de 600 membres de l'HDP. 
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