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Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença de Ferran Tarradellas Espuny, director de la Representació de la 
Comissió Europea a Barcelona, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Insti-
tucionals i Transparència per a informar sobre el marc financer pluriennal de la Unió 
Europea per al període 2021-2027. 357-00013/12. Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència. Compareixença.

2. Proposta de creació d’un grup de treball de control del principi de subsidiarietat i 
de seguiment del dret de la Unió Europea.

3. Proposta de resolució de condemna de l’ús injustificat i indiscriminat de la força 
per part de l’exèrcit israelià contra manifestants palestins a la Marxa del Retorn. 250-
00113/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Subgrup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 55, 13; esmenes: 
BOPC 109, 5)

4. Proposta de resolució sobre l’actuació d’Israel respecte a la Franja de Gaza. 250-
00116/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 55, 19; 
esmenes: BOPC 112, 10)
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució de condemna de l’ús injustificat i indiscriminat 
de la força per part de l’exèrcit israelià contra manifestants palestins 
a la Marxa del Retorn
250-00113/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP, SP CUP-CC

Reg. 2418 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
la condemna a l’ús injustificat i indiscriminat de la força per part de l’exèrcit israelià 
contra manifestants palestins a la Marxa del Retorn, per tal que sigui substanciada 
davant el Ple, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 30 de març va començar a la Franja de Gaza l’anomenada Marxa del 

Retorn, que reclama a l’Estat d’Israel i a la comunitat internacional el dret a retornar 
a la seva terra dels més de 6 milions de refugiats palestins (segons URNWA) que es 
troben en assentaments de Gaza, Cisjordania, Jesuralén Est, Jordània, Síria i Líban. 
Des de l’inici de la Marxa, més de 30.000 persones s’han manifestat de forma pa-
cífica, però la resposta armada i indiscriminada de l’Estat d’Israel, que ha desplegat 
franctiradors d’elit al llarg de la frontera, ha causat fins el moment 18 morts i prop 
de 2000 ferits en només 4 dies de mobilització. La Marxa del Retorn està prevista 
que s’allargui fins el proper 15 de maig, dia en el qual el poble palestí commemora 
la Naqba, la catàstrofe en àrab, que va forçar a més de 750.000 palestines a marxar 
de les seves cases i a l’exili.

Diverses organitzacions internacionals de defensa dels drets humans han acusat 
l’exèrcit israelià de fer un ús desproporcionat de la força. També el Consell de Segu-
retat de l’ONU ha condemnat la violència i ha fet una crida a Israel a limitar l’ús de 
les armes en la seva resposta a la mobilització. Així mateix, el secretari general de 
l’ONU, António Guterres i nombroses organitzacions de la societat civil palestina, 
han demanat una investigació independent sobre els morts a la Franja. La resposta 
de l’Estat d’Israel ha estat justificar l’ús de les armes com a proporcionada i ade-
quada, inclús admetent en un tuit que posteriorment es va esborrar «que sabien on 
anava cadascuna de les bales que es van disparar» i s’ha negat a posar en marxa cap 
comissió d’investigació.

L’any 2017 es van complir 50 anys de l’ocupació israeliana dels territoris pales-
tins. Israel ha fet cas omís a la resolució 242 del Consell de Seguretat que va dema-
nar la fi d’aquesta ocupació i ha incomplert les seves obligacions i responsabilitats 
jurídiques derivades del Quart Conveni de Ginebra relatiu a la protecció de persones 
civils en temps de guerra així com les que es deriven d’altres Tractats contemplats 
en el marc del dret internacional consuetudinari com el Pacte pels Drets Civils i Po-
lítics i el Pacte pels Drets Econòmics Socials i Culturals. La construcció d’assenta-
ments i del Mur en els territoris ocupats per part d’Israel i el bloqueig imposat sobre 
Gaza, han estat declarats contraris al Dret Internacional dels Drets Humans en dife-
rents ocasions per part de les Nacions Unides, així com per part de les institucions 
de la Unió Europea i la Cort Internacional de Justícia.

Un informe publicat per la Comissió Econòmica i Social de les Nacions Unides 
per l’Àsia Occidental de les Nacions Unides determina que l’estat d’Israel aplica un 
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sistema d’Apartheid sobre la població palestina i demana que s’apliqui la campanya 
de Boicot, Desinversions i Sancions a Israel per tal d’acabar amb l’Apartheid. Les 
reiterades advertències de la comunitat internacional no han trobat resposta per part 
de l’Estat d’Israel que no ha fet més que intensificar la construcció d’assentaments 
dins de territoris palestins, continuar amb el règim de despossessió, colonització i 
ocupació sobre la població palestina. Per exemple, la recent «Llei de regularització» 
que legalitza l’expropiació de terres privades palestines i ha estat rotundament con-
demnada per la Unió Europea.

El 25 de febrer del 2016, la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència del Parlament de Catalunya va aprovar la resolució 
12/XI que establia que: 

1) El Parlament de Catalunya reitera el compromís amb l’assoliment d’una pau 
justa i duradora que posi fi a totes les dimensions del conflicte entre Israel i Palesti-
na, i rebutja i lamenta les accions dels diversos actors que, en aquest conflicte, han 
causat i causen la sempre irreparable pèrdua de vides humanes. Per això, subscriu 
la Resolució del Parlament Europeu sobre el reconeixement de l’Estat de Palestina 
2014/2964(RSP), segons la qual: 

a) La solució de dos estats democràtics i segurs és l’única sortida viable per a 
assolir la pau i l’estabilitat a llarg termini.

b) La resolució pacífica del conflicte i el reconeixement de l’Estat de Palestina 
passa per un enfocament diplomàtic sota els auspicis del Quartet de Mediadors per 
al Pròxim Orient que inclogui negociacions directes entre els israelians i els pales-
tins.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a oferir, dins les seves possibilitats 
i d’acord amb el principi de lleialtat institucional i d’una manera coordinada amb 
l’Estat i la Unió Europea, ajuda per a pal·liar la situació dels refugiats de diverses 
nacionalitats afectats pel conflicte bèl·lic a Síria.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
1. Refermar la defensa dels drets humans i de la legalitat internacional com a 

principis rectors d’un model de relacions internacionals que es basi en la dignitat de 
la persona i fomenti la justícia global.

2. Condemnar l’ús indiscriminat i injustificat de les armes per part de l’exèrcit 
israelià com a resposta a una mobilització civil pacífica com és la Marxa del Retorn, 
que ha causat fins el moment 18 morts i prop de 2000 persones ferides.

3. Condemnar l’ocupació israeliana i les polítiques de colonització dels territoris 
palestins i l’espoli, l’explotació, la destrucció i l’esgotament de les riqueses i recur-
sos naturals palestins.

4. Instar al Govern a demanar als organismes internacionals que a aturar tot ti-
pus de comerç d’armes a Israel fins que no apliqui les resolucions de Nacions Unides 
que l’insten a: 

a. finalitzar la ocupació i colonització de totes les terres àrabs ocupades al juny 
de 1967 i destruir el Mur.

b. reconèixer els drets fonamentals de la ciutadania àrab-palestina d’Israel per a 
una total igualtat.

c. respectar, protegir i promoure el dret de les persones refugiades palestines de 
tornar a les seves cases i propietats tal i com estableix la Resolució 194 de les Na-
cions Unides.

5. Instar al Govern a demanar al govern de l’Estat Espanyol, a la Unió Europea 
i al Consell de Seguretat de les Nacions Unides el desenvolupament de mesures per 
evitar la complicitat amb l’ocupació i fer complir el Dret Internacional dels Drets 
Humans i el Dret Internacional Humanitari.
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6. Traslladar aquests acords a la Alt representant de la Unió Europea per a Afers 
exteriors i Política de Seguretat, al govern de la Generalitat, al govern de l’Estat, a 
l’ambaixada d’Israel i l’ambaixada de Palestina

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu GP CatECP. Carles Riera Albert, repre-

sentant SP CUP-CC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 5494; 5498 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAERIT, 20.06.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 5494)

Esmena 1
GP Republicà
D’addició

El Parlament de Catalunya

Esmena 2
GP Republicà
De supressió

1. Refermar la defensa dels drets humans i de la legalitat internacional com a 
principis rectors d’un model de relacions internacionals que es basi en la dignitat de 
la persona i fomenti la justícia global.

Esmena 3
GP Republicà
D’addició d’un nou punt

1 bis. Reitera el seu compromís amb l’assoliment d’una pau justa i duradora que 
posi fi a totes les dimensions del conflicte entre Israel i Palestina.

Esmena 4
GP Republicà
De supressió i addició 

2. Condemnar l’ús indiscriminat i injustificat de les armes de la força per part 
de l’exèrcit israelià com a resposta a una mobilització civil pacífica com és la Marxa 
del Retorn, que ha causat fins el moment 18 morts i prop de 2000 persones ferides 
milers de ferits i la pèrdua de desenes de vides humanes.

Esmena 5
GP Republicà
De supressió i addició 

3. Condemnar l’ocupació israeliana i les polítiques de colonització dels territoris 
palestins i l’espoli, l’explotació, la destrucció i l’esgotament de les riqueses i recur-
sos naturals palestins, que tal com ha considerat el Consell de Seguretat de Nacions 
Unides a la Resolució 2334 (2016) no tenen validesa legal i constitueixen una fla-
grant violació del dret internacional i un obstacle important per a l’assoliment de la 
solució biestatal i d’una pau general, justa i duradora.
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Esmena 6
GP Republicà
D’addició d’un nou punt

3 bis. Insta al govern per a que demani a l’Oficina de l’Alt Comissionat per als 
Drets Humans de Nacions Unides una investigació imparcial i amb garanties dels 
fets que serveixi per esclarir els fets i determinar les responsabilitats que se’n derivin.

Esmena 7
GP Republicà
De modificació i supressió

4. Instar al Govern a demanar adreçar-se als organismes internacionals que a 
aturar tot tipus de en el sentit que s’estableixin controls i sancions relatives al co-
merç d’armes a Israel fins que no apliqui es compleixin les resolucions de Nacions 
Unides que l’insten a: 

a. finalitzar la ocupació i colonització de totes les terres tots els territoris àrabs 
ocupats al juny de 1967 i destruir el Mur.

b. reconèixer els drets fonamentals de la ciutadania àrab-palestina d’Israel per a 
una total igualtat.

c. respectar, protegir i promoure el dret de les persones refugiades palestines de 
tornar a les seves cases i propietats tal i com estableix la Resolució 194 de les Na-
cions Unides.

Esmena 8
GP Republicà
De modificació i supressió

5. Instar al Govern de Catalunya demanar al govern de l’Estat Espanyol, a la 
Unió Europea i al Consell de Seguretat de les Nacions Unides el desenvolupament 
a donar trasllat d’aquesta resolució al Govern de l’Estat Espanyol, a la Unió Euro-
pea i a Nacions Unides amb l’objectiu de demanar l’adopció de mesures per evitar 
la complicitat fer efectives les resolucions dels organismes internacionals relaciona-
des amb l’ocupació i fer complir el Dret Internacional dels Drets Humans i el Dret 
Internacional Humanitari.

Esmena 9
GP Republicà
De modificació 

6. Insta al Govern de Catalunya a oferir ajuda per pal·liar la situació dels refu-
giats palestins.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 5498)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació

1. El Parlament de Catalunya constata que en el transcurs de les mobilitzacions 
populars anomenades marxa del Retorn, convocades entre el mes de de març i el de 
maig de 2018, es van produir enfrontaments amb resultat de morts i centenars de ferits 
entre els manifestants palestins.

2. El Parlament de Catalunya es referma en la Resolució 12/XI del Parlament de 
Catalunya sobre el conflicte entre Israel i Palestina.

3. El Parlament de Catalunya reitera el compromís amb l’assoliment d’una pau 
justa i duradora que posi fi a totes les dimensions del conflicte entre Israel i Palesti-
na, i rebutja i lamenta les accions dels diversos actors que, en aquest conflicte, han 
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causat i causen la sempre irreparable pèrdua de vides humanes. Per això, subscriu 
la Resolució del Parlament Europeu sobre el reconeixement de l’Estat de Palestina 
2014/2964 (RSP), segons la qual: 

a. La solució de dos estats democràtics i segurs és l’única sortida viable per a 
assolir la pau i l’estabilitat a llarg termini.

b. La resolució pacífica del conflicte i el reconeixement de l’Estat de Palestina 
passa per un enfocament diplomàtic sota els auspicis del Quartet de Mediadors per 
al Pròxim Orient que inclogui negociacions directes entre els israelians i els palestins.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’actuació d’Israel respecte a la Franja 
de Gaza
250-00116/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 2428 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre l’actuació d’Israel respecte a la Franja de Gaza, per tal que sigui substan-
ciada davant el Ple, amb el text següent: 

Exposició de motius
Milers de persones, residents o refugiades a la Franja de Gaza, han participat de 

les mobilitzacions conegudes com a Marxa del Retorn, convocades entre el 70è ani-
versari de la creació d’Israel i la commemoració del 70è aniversari de la Naqba, en 
protesta per la política de la potència ocupant dels territoris palestins, l’Estat d’Is-
rael. En el transcurs d’aquestes marxes sobre la segellada frontera de la Franja de 
Gaza, l’Exèrcit d’Israel ha obert foc amb munició real sobre els manifestants. En la 
data de redacció d’aquesta proposta de resolució, 18 persones havien mort com a re-
sultat de les actuacions de l’Exèrcit d’Israel en el context d’aquestes manifestacions, 
i 1.400 persones més havien resultat ferides de diversa consideració.

Cal tenir present que la Franja de Gaza es troba sotmesa a un bloqueig terrestre, 
marítim i aeri des de l’any 2007, per part d’Israel, en un càstig col·lectiu sobre la po-
blació civil clarament interdit per la Quarta Convenció de Ginebra i el conjunt del 
dret internacional humanitari, que no tan sols ha depauperat encara més l’economia 
d’un territori la població del qual es composa, en dues terceres parts, per persones 
refugiades, sinó que ha contribuït a endurir el conjunt de les condicions de vida, am-
bientals i de salut de la població que el pateix.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Rebutja l’ús de munició real per part de l’Exèrcit israelià sobre manifestants 

palestins desarmats, en el transcurs de les mobilitzacions populars anomenades 
Marxa del Retorn, convocades entre el mes de març i el de maig de 2018, així com 
condemna les morts de manifestants palestins que per aquesta causa s’han produït, 
i els centenars de ferits durant el transcurs d’aquestes mobilitzacions.

2. Reclama la fi del bloqueig israelià sobre la Franja de Gaza, que ha degradat de 
forma crítica les condicions de vida en aquest territori palestí sota ocupació, fins a 
esdevenir pràcticament insostenibles.

3. Reclama la fi de l’ocupació isrealiana dels territoris palestins, la fi de la políti-
ca de colonització de les terres ocupades, la immediata paralització de la construc-
ció del mur de separació i la demolició dels trams ja construïts, i el reconeixement 
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del dret al retorn dels refugiats palestins, en el marc de les diferents resolucions de 
les NNUU al respecte.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 5499; 5872 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAERIT, 25.06.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 5499)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació de tota la proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya constata que en el transcurs de les mobilitzacions 
populars anomenades marxa del Retorn, convocades entre el mes de març i el de maig 
de 2018, es van produir enfrontaments amb resultat de morts i centenars de ferits entre 
els manifestants palestins.

2. El Parlament de Catalunya es referma en la Resolució 12/XI del Parlament de 
Catalunya sobre el conflicte entre Israel i Palestina.

3. El Parlament de Catalunya reitera el compromís amb l’assoliment d’una pau 
justa i duradora que posi fi a totes les dimensions del conflicte entre Israel i Palesti-
na, i rebutja i lamenta les accions dels diversos actors que, en aquest conflicte, han 
causat i causen la sempre irreparable pèrdua de vides humanes. Per això, subscriu 
la Resolució del Parlament Europeu sobre el reconeixement de l’Estat de Palestina 
2014/2964 (RSP), segons la qual: 

a. La solució de dos estats democràtics i segurs és l’única sortida viable per a 
assolir la pau i l’estabilitat a llarg termini.

b. La resolució pacífica del conflicte i el reconeixement de l’Estat de Palestina 
passa per un enfocament diplomàtic sota els auspicis del Quartet de Mediadors per al 
Pròxim Orient que inclogui negociacions directes entre els israelians i els palestins.

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 5872)

Esmena 1
GP Republicà
De modificació

2. Reclama immediatament la fi del bloqueig i la violència desplegada en aquell 
indret per les forces de seguretat israelianes per mitjà de la intervenció immediata de 
Nacions Unides en tant que força d’interposició al llarg dels límits israelià sobre de la 
Franja de Gaza.

Esmena 2
GP Republicà
D’addició d’un nou punt

2 bis. Reclama el seu compromís amb l’assoliment d’una pau justa i duradora 
que posi fi a totes les dimensions del conflicte entre Israel i Palestina.
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