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

Sessió 14. Dijous, 16 de juny de 2022. XIV legislatura 

DOSSIER 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Proposta de resolució sobre la situació a Palestina. Tram. 250-00559/13 
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana, Carles Riera Albert, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popu-
lar - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari d'En Comú Podem. Debat i 
votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 277, 80; esmenes: BOPC 318, 19). 

2. Proposta de resolució sobre el retrocés en la transició democràtica a Tuní-
sia. Tram. 250-00590/13 Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació (text presentat: BOPC 291, 37). 

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Transpa-
rència i Cooperació amb la consellera d'Acció Exterior i Govern Obert perquè 
informi sobre la despesa del delegat del Govern als Estats Units d'Amèrica els 
darrers sis mesos. Tram. 354-00114/13 Matías Alonso Ruiz, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa. 

4. Sol·licitud de compareixença de Carles Puigdemont, membre de la delega-
ció del Parlament Europeu a la Conferència sobre el Futur d'Europa, davant la 
Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació perquè informi sobre 
les conclusions de la Conferència. Tram. 356-00708/13 Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana. Debat i vota-
ció de la sol·licitud de compareixença. 

5. Sol·licitud de compareixença d'Olivier Ramadour, cònsol general de França 
a Barcelona, davant la Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació 
perquè informi sobre la presidència francesa del Consell de la Unió Europea. 
Tram. 356-00709/13 Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i vota-
ció de la sol·licitud de compareixença. 

6. Sol·licitud de compareixença de Jordi Solé, membre de la delegació del 
Parlament Europeu a la Conferència sobre el Futur d'Europa, davant la Co-
missió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació perquè informi sobre les 
conclusions de la Conferència. Tram. 356-00711/13 Grup Parlamentari d'Es-
querra Republicana, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i vota-
ció de la sol·licitud de compareixença. 
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7. Sol·licitud de compareixença d'un representant de la Representació de la 
Comissió Europea a Barcelona davant la Comissió d'Acció Exterior, Transpa-
rència i Cooperació perquè informi sobre les conclusions de la Conferència 
sobre el Futur d'Europa. Tram. 356-00712/13 Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença. 

8. Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de regla-
ment del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les indica-
cions geogràfiques de productes artesanals i industrials i pel qual es modifi-
quen els reglaments (UE) 2017/1001 i (UE) 2019/1753 del Parlament 
Europeu i del Consell i la Decisió (UE) 2019/1754 del Consell. Tram. 295-
00126/13 Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea Proposta de 
dictamen 

9. Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva 
del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica la Directiva 
2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 24 de novembre de 
2010, sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats de la 
contaminació) i la Directiva 1999/31/CE del Consell, del 26 d'abril de 1999, 
relativa al vessament de residus. Tram. 295-00128/13 Secretaria de la Co-
missió Mixta de la Unió Europea Proposta de dictamen 

10. Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directi-
va del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifiquen la Directiva 
(UE) 2018/2001, relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts reno-
vables, la Directiva 2010/31/UE, relativa a l'eficiència energètica dels edificis, 
i la Directiva 2012/27/UE, relativa a l'eficiència energètica. Tram. 295-
00129/13 Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea Decisió d'ela-
boració de dictamen i obertura del termini per presentar observacions 
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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la situació a Palestina 

250-00559/13 

PRESENTACIÓ: GP ERC, GP CUP-NCG, GP ECP 

Reg. 41765 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.03.2022 

A la Mesa del Parlament 

Meritxell Serret i Aleu, portaveu a la Comissió d'Acció Exterior, Transpa-
rència i Cooperació del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana, Carles 
Riera Albert, portaveu a la Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Coo-
peració del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou 
Cicle per Guanyar, Eulàlia Reguant, portaveu del Grup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Susanna Segovia 
Sánchez, portaveu a la Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Coopera-
ció del Grup Parlamentari d'En Comú Podem, d'acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre la situació a Palestina, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació, amb el text se-
güent:  

Exposició de motius 

En el darrer any les organitzacions internacionals de drets humans Amnistia 
Internacional i Human Rights Watch han publicat dos informes en els que 
denuncien l'aplicació per part d'Israel d'un sistema d'apartheid contra el po-
ble palestí, com fa dècades que denuncien organitzacions de drets humans 
palestines. 

L'apartheid és una violació del dret internacional públic, una violació greu de 
drets humans protegits internacionalment i un crim de lesa humanitat en 
virtut del dret penal internacional. 

El terme «apartheid» es va usar originalment per a referir-se al sistema polí-
tic de Sudàfrica que imposava expressament la segregació racial i la domina-
ció i opressió d'un grup racial per un altre. Posteriorment, la comunitat inter-
nacional l'ha adoptat per a condemnar i criminalitzar aquest tipus de sistemes 
i pràctiques amb independència del lloc on existeixin. 

Es comet el crim de lesa humanitat de l'apartheid, segons la Convenció con-
tra l'Apartheid, l'Estatut de Roma i el dret internacional consuetudinari, quan 
es perpetra un acte cruel o inhumà (en essència una violació greu de drets 
humans) en el context d'un règim institucionalitzat d'opressió i dominació 
sistemàtiques d'un grup racial sobre un altre amb la intenció de mantenir 
aquest sistema. La millor manera d'entendre l'apartheid és veure'l com un 
sistema de tracte discriminatori prolongat i cruel d'un grup racial als mem-
bres d'un altre amb la intenció de controlar al segon. 

Els informes de dues de les principals organitzacions internacionals de de-
fensa dels Drets Humans han investigat minuciosament el sistema i les pràc-
tiques de dominació i opressió que en les darreres dècades Israel ha dut a 
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terme contra el poble palestí a Israel, als Territoris Ocupats, inclòs Jerusalem 
Est, així com en relació a la població refugiada. 

L'estat d'Israel segons els informes d'Amnistia Internacional i Human Rights 
Watch ha perpetrat la injustícia internacional de l'apartheid, com a violació 
de drets humans i violació del dret internacional públic, allà on imposa 
aquest sistema. Ha avaluat que gairebé tota l'administració civil i les autori-
tats militars d'Israel, així com les institucions governamentals i quasi gover-
namentals, participen en l'aplicació del sistema d'apartheid contra la població 
palestina a Israel i els Territoris Ocupats, i contra la població refugiada pa-
lestina i els seus descendents fora del territori. 

Des de 1948 Israel ha posat en pràctica un sistema de fragmentació territorial 
i segregació racial que ha expulsat al poble palestí, s'ha apropiat de forma 
continuada de les seves terres i recursos naturals i han introduït lleis, políti-
ques i pràctiques que discriminen de manera sistemàtica i cruel a la població 
palestina, a la qual deixa fragmentada geogràfica i políticament, en un estat 
permanent de por i inseguretat, i sovint empobrida. Al llarg dels anys, Israel 
ha utilitzat el règim militar com a eina clau per a establir el seu sistema d'o-
pressió i dominació sobre la població palestina a banda i banda de la línia 
verda, i ho aplica a diferents grups palestins a Israel i als Territoris Ocupats. 

El sistema d'apartheid s'articula a través de nombroses formes de discrimina-
ció i opressió que evoquen a una supressió continuada del desenvolupament 
humà de la  població palestina. La limitació de la llibertat de moviment, les 
restriccions de participació política, la despossessió de terres i propietats, la 
zonificació i el desenvolupament de polítiques urbanístiques discriminatòri-
es, l'alteració de les vides personals i familiars, la negació de la nacionalitat, 
la residència i la vida familiar, constitueixen entre d'altres les principals 
pràctiques d'apartheid contra el poble palestí. 

A més a més un seguit de pràctiques específiques i especialment virulentes, 
reiterades i rellevants com són els trasllats forçosos, les detencions adminis-
tratives i les tortures, els homicidis il·legítims i les lesions greus, la negació 
de drets i llibertats fonamentals, la persecució deliberada i els càstigs 
col·lectius són entre d'altres pràctiques que constitueixen crims de lesa hu-
manitat contra el poble palestí. 

L'escala i la gravetat de les violacions documentades en els Informes d'AI i 
HRW deixen clar que la comunitat internacional necessita canviar amb ur-
gència i de manera dràstica el seu enfocament al conflicte palestí-israelià i 
reconèixer tot l'abast dels crims que perpetra Israel contra el poble palestí. 
De fet, la comunitat internacional porta més de set dècades mantenint-se al 
marge mentre Israel ha tingut carta blanca per a desposseir, segregar, contro-
lar, oprimir i dominar al poble palestí. Les nombroses resolucions del Con-
sell de Seguretat de l'ONU adoptades al llarg dels anys segueixen sense apli-
car-se i, excepte condemnes superficials, Israel no ha afrontat cap 
conseqüència per actes que han violat el dret internacional. Mentrestant, 
abordar les violacions d'Israel contra la població palestina a la Cisjordània 
ocupada i a la Franja de Gaza merament dins del marc del dret internacional 
humanitari i separades de les violacions comeses contra la població palestina 
a Israel deixa sense tractar les causes fonamentals del conflicte i no ha acon-
seguit cap classe de rendició de comptes i justícia per a les víctimes. 
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Per aquests motius, i prenent en consideració les conclusions dels informes 
d'Amnistia Internacional i Human Rights Watch, presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya:  

1. Reconeix públicament que el sistema que aplica Israel als Territoris Ocu-
pats és contrari al dret internacional i equival al crim d'apartheid. 

2. Condemna la vulneració dels drets humans i totes les pràctiques equiva-
lents a l'apartheid contra la població palestina. 

3. Es compromet a que, com a mínim, un cop a l'any Amnistia Internacional 
i Human Rights Watch compareguin davant la Comissió parlamentària cor-
responent per a exposar les conclusions del seu informe sobre la situació dels 
drets humans a Palestina i Israel. 

4. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a donar suport a les entitats 
que treballen sobre el terreny en la defensa dels drets humans i la resolució 
pacífica i democràtica del conflicte. 

5. Es compromet i demana al Govern de la Generalitat de Catalunya no do-
nar suport ni prestar ajuda ni assistència per mantenir aquesta situació. És a 
dir a utilitzar totes les eines polítiques i diplomàtiques possibles per a garan-
tir que les autoritats israelianes implementin les recomanacions formulades 
en els Informes d'Amnistia Internacional i Human Rights Watch i garantir 
que els drets humans es posin al centre de tots els acords bilaterals i multila-
terals amb les autoritats israelianes, amb la diligència deguda per a assegu-
rar-se que no contribueixen a mantenir un sistema equivalent a l'apartheid. 

6. Demana al Govern de la Generalitat de Catalunya a traslladar al Govern 
espanyol la demanda de no donar suport ni prestar ajuda ni assistència per 
mantenir aquesta situació. És a dir a utilitzar totes les eines polítiques i di-
plomàtiques possibles per a garantir que les autoritats israelianes implemen-
tin les recomanacions formulades en els Informes d'Amnistia Internacional i 
Human Rights Watch i garantir que els drets humans es posin al centre de 
tots els acords bilaterals i multilaterals amb les autoritats israelianes, amb la 
diligència deguda per a assegurar-se que no contribueixen a mantenir un 
sistema equivalent a l'apartheid. 

Palau del Parlament, 16 de març de 2022 

Meritxell Serret i Aleu, GP ERC; Carles Riera Albert, GP CUP-NCG; Su-
sanna Segovia Sánchez, GP ECP, portaveus a la CAETC; Eulàlia Reguant i 
Cura, portaveu GP CUP-NCG 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 52355 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAETC, 23.05.2022 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 52355) 

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

1. Reconeix públicament que el sistema que aplica Israel als Territoris Ocu-
pats és contrari al dret internacional i equival, d'acord amb la definició con-
tinguda a l'article 7.2, lletra (h) de l'Estatut de Roma de la Cort Penal Inter-
nacional, es pot considerar un al crim d'apartheid. 

Esmena 2 
GP Socialistes i Units per Avançar (2) 
De modificació del punt 3 

3. Es compromet a que, com a mínim, un cop a l'any Amnistia Internacional 
i Human Rights Watch compareguin davant la Comissió parlamentària cor-
responent per a exposar les conclusions del seu informe facilitar la compa-
reixença, davant la Comissió del Parlament competent en matèria d'acció 
exterior, de les entitats o persones expertes que puguin aportar informació 
rellevant sobre la situació dels drets humans a Palestina i Israel. 

Esmena 3 
GP Socialistes i Units per Avançar (3) 
De modificació del punt 5 

5. Es compromet i demana al Govern de la Generalitat de Catalunya no do-
nar suport ni prestar ajuda ni assistència per mantenir aquesta situació. És a 
dir, a utilitzar totes les eines polítiques i diplomàtiques possibles, dins l'àm-
bit de les seves competències, per a garantir que les autoritats israelianes 
implementin les recomanacions formulades en els Informes d'Amnistia In-
ternacional i Human Rights Watch i garantir que els drets humans es posin al 
centre de tots els acords bilaterals i multilaterals amb les autoritats israelia-
nes, amb la diligència deguda per a assegurar-se que no contribueixen a 
mantenir un sistema equivalent a l'apartheid. 

Esmena 4 
GP Socialistes i Units per Avançar (4) 
De modificació del punt 6 

6. Demana al Govern de la Generalitat de Catalunya a traslladar al Govern 
espanyol la demanda de no donar suport ni prestar ajuda ni assistència sus-
ceptible de contribuir a per mantenir aquesta situació. És a dir a utilitzar 
totes les eines polítiques i diplomàtiques possibles per a garantir que les 
autoritats israelianes implementin les recomanacions formulades en els In-
formes d'Amnistia Internacional i Human Rights Watch i garantir que els 
drets humans es posin al centre de tots els acords bilaterals i multilaterals 
amb les autoritats israelianes, amb la diligència deguda per a assegurar-se 
que no contribueixen a mantenir un sistema equivalent a l'apartheid. 
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Punt 2 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre el retrocés en la transició de-
mocràtica a Tunísia 

250-00590/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 46671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2022 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, David Pérez Ibáñez, diputat, Ferran Pedret i 
Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'a-
cord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parla-
ment, presenten la Proposta de resolució sobre el retrocés en la transició 
democràtica a Tunísia, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació, amb el text següent:  

Exposició de motius 

El suïcidi del jove venedor ambulant Mohamed Bouazizi, a la ciutat de Sidi 
Bouzid, en protesta per anys de maltractaments per la força pública, va esde-
venir el detonant de les protestes socials que, l'any 2011, van suposar el final 
del règim del president Ben Ali, en el que va ser coneguda com la «Revolu-
ció del Gessamí», la primera de les revoltes de l'onada que va ser coneguda 
com a «Primavera àrab». 

En altres indrets on van començar protestes similars contra règims autocrà-
tics, la dura reacció dels règims va anorrear-les, o es va donar lloc a llargues 
i sagnants guerres civils, que encara avui continuen, amb intervenció de po-
tències regionals i globals. A Tunísia, però, es va produir un difícil i com-
plex procés de democratització, que havia donat lloc a l'aprovació de la 
Constitució tunisiana del 2014, la tercera del país, després de les de 1861 i 
1959, i havia superat fins i tot la prova de l'alternança en el poder de forma-
cions de signe ben diferent. Malgrat això, les dificultats econòmiques, socials 
i polítiques han continuat i, entre d'altres qüestions, les primeres eleccions 
municipals democràtiques des de la revolució del 2011 es van ajornar en 
diverses ocasions i finalment es van celebrar l'any 2018. 

A les eleccions presidencials del 2019, l'independent Kaïs Saïed va ser elegit 
president de la República. Després de diversos conflictes amb algunes forces 
polítiques de l'Assemblea de Representants del Poble (el parlament tunisià), i 
d'un conflicte relacionat amb la formació de la Cort Constitucional prevista a 
la Constitució del 2014, que encara no s'ha produït, el 25 de juliol del 2021 
el president Saïed va cessar el primer ministre i el govern, va suspendre l'As-
semblea de Representants del Poble i va aixecar l'immunitat dels seus mem-
bres, va anunciar que governaria via decrets, i es va proclamar també fiscal 
en cap. 

En la matinada del 23 al 24 d'agost del 2021, Saïed anuncia que la suspensió 
del parlament es mantindrà sine die. El 22 de setembre del mateix any, emet 
un decret confirmant la continuïtat de les mesures d'emergència, que també 
dissol la Instància Provisional encarregada del control de constitucionalitat 
dels projectes de llei, que era l'òrgan constitucional provisional mentre no es 
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formés la no nata Cort Constitucional. En el mateix decret s'atorga el poder 
legislatiu, que exercirà via decrets. El 29 de setembre nomena un nou go-
vern, encapçalat per la primera ministra Najla Bouden, tot i que les funcions 
reservades per la Constitució de 2014 a la persona cap del govern han estat 
avocades pel president Saïed. Es tracta, en tot cas, d'un govern no sorgit de 
les urnes, nomenat enterament per Saïed i que respon només davant Saïed 
mateix. 

El 13 de febrer del 2022, el president Saïed va dissoldre el Consell Superior 
de la Magistratura i s'ha atribuït el poder destituir jutges i magistrats. 

El president Saïed concentra així, en la pràctica, la totalitat del poder legisla-
tiu i executiu, i una bona part del poder judicial, a més de reservar-se les 
funcions de fiscal en cap. No està sotmès a cap control efectiu. 

Aquest conjunt de decisions del president Saïed han estat qualificats per les 
forces d'oposició i per nombrosos analistes com un autèntic cop d'Estat. Re-
sulta clar que suposen un greu risc d'acabar amb el procés de democratitza-
ció de Tunísia, i un risc d'involució cap a un presidencialisme autocràtic. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya:  

1. Expressa la seva preocupació pel retrocés en el procés de democratització 
de Tunísia que s'ha produït al país des de l'agost del 2021. 

2. Expressa el seu suport a les forces polítiques i socials tunisianes que re-
clamen el restabliment de la plena vigència de la Constitució tunisiana del 
2014 i la continuïtat del procés de democratització del país. 

Palau del Parlament, 23 de març de 2022 

Alícia Romero Llano, portaveu; David Pérez Ibáñez, Ferran Pedret i Santos, 
diputats, GP PSC-Units 
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