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Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre la violència i la vulneració dels drets humans a Nica-
ragua. 250-00376/12. Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes pre-
sentades (text presentat: BOPC 172, 11; esmenes: BOPC 200, 50)

2. Proposta de resolució sobre l’exportació d’armes a l’Aràbia Saudita. 250-00417/12. 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació (text presentat: BOPC 189, 41)

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Insti-
tucionals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència sobre el compliment de la Resolució 797/XI, sobre el suport a les vies 
legals i segures d’accés al dret d’asil i sobre l’exercici del dret a la llibertat de circula-
ció. 354-00060/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació 
de la sol·licitud de sessió informativa.

4. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Insti-
tucionals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència sobre les funcions de les delegacions a l’exterior. 354-00061/12. Susa-
na Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud 
de sessió informativa.

5. Compareixença d’una representació del moviment social equatorià Despertar Ciu-
dadano davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
per a exposar la seva visió política i social de l’Equador. 357-00143/12. Comissió d’Ac-
ció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Compareixença.



CAERIT 6
29 de novembre de 2018

Dossier 2

Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la violència i la vulneració dels drets 
humans a Nicaragua
250-00376/12

PRESENTACIÓ: GP ERC, GP CATECP

Reg. 17548, 22792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Elisenda Ala-

many Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 
Adriana Delgado i Herreros, diputada del Grup Parlamentari Republicà, Susanna 
Segovia Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya 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 violència i vulneració de drets humans a 
Nicaragua, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Re-
lacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
Nicaragua viu una greu situació de violència i vulneració dels drets humans des 

que el passat mes d’abril van començar diverses mobilitzacions i manifestacions de 
població civil en contra diverses polítiques del govern del President Daniel Ortega. 
Com antecedent de les protestes, es situa l’incendi en la reserva natural d’Indio-Maíz;  
i com a catalitzador de la situació, el fet que el 16 d’abril el govern publiqués al Di-
ari Oficial una reforma a la seguretat social que va incrementar les aportacions de 
treballadors i empresaris.

Tot això, sumat a la dispersió d’una manifestació de persones adultes majors 
a León i a la repressió contra una primera concentració de rebuig a la reforma a 
Managua, va produir protestes generalitzades liderades per grups d’estudiants i jo-
ves, així com també sectors de treballadors, camperols, ambientalistes, defensores 
i defensors de drets humans, i ciutadans en general. Sense perjudici que cinc dies 
després el govern va retirar la reforma al sistema de seguretat social, les protestes 
van continuar i es van estendre a causa del descontentament d’amplis sectors de la 
societat amb el govern actual. Posteriorment, la falta de reconeixement i condemna 
del govern en relació amb la repressió desfermada també va produir una major in-
dignació.

La forta repressió a les mobilitzacions socials per part de les forces de segure-
tat va motivar una visita de treball a Nicaragua del 17 al 21 de maig de la Comissió 
Interamericana de Drets Humans, CIDH. Durant la seva visita, la CIDH va reunir 
informació documental, audiovisual i va escoltar centenars de testimoniatges que 
evidencien greus violacions de drets humans durant un mes de protestes, caracterit-
zades per l’ús excessiu de la força per part de cossos de seguretat de l’Estat i de ter-
cers armats. El que va donar com a resultat desenes de morts i centenars de persones 
ferides; detencions il·legals i arbitràries; pràctiques de tortura, tractes cruels, inhu-
mans i degradants; censura i atacs contra la premsa; i altres forme de pressió com 
amenaces, fustigacions i persecució dirigides a dissoldre les protestes i a inhibir la 
participació ciutadana.

Des de la visita de la CIDH, les protestes i la repressió armada han continuat es-
calant. L’informe del 10 de juliol de l’organisme nacional de Drets Humans ANPDH 
de Nicaragua constata que des del 18 d’abril, en 83 dies de protestes, 352 persones 
han estat assassinades, més de 2000 ferits –en alguns casos amb negació d’atenció 
en centres mèdics públics–, més de 300 persones segrestades, 68 persones tortura-
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des i 261 persones desaparegudes com a conseqüència de la repressió armada per 
part de forces de seguretat governamentals. Aquest ús de la violència indiscrimina-
da i desproporcionada vulnera els principis de necessitat i proporcionalitat que exi-
geixen el dret internacional i les normes que imposen limitacions a l’ús de la força 
contra població civil, així com la manca de respecte als principis del Dret Interna-
cional Humanitari de la Convenció de Ginebra.

Altres organismes internacionals de drets humans, com Amnistia Internacional, 
o el mateix Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans, han docu-
mentat i condemnat les agressions i les vulneracions dels drets humans per part del 
Govern de Nicaragua, demanant que es posi fi a la violència. També s’ha expressat 
en aquest sentit una resolució aprovada pel Parlament Europeu.

Malgrat que el Govern de Nicaragua es va comprometre a establir una taula de 
diàleg amb els representants de les mobilitzacions ciutadanes i altres agents socials 
nicaragüencs, aquesta taula de diàleg no ha tingut les condicions necessàries per po-
der avançar i arribar a acords que posin fi a la violència.

La gravetat de la situació a Nicaragua requereix mesures urgents de  protec-
ció dels drets humans i actuacions contundents per posar fi a la violència i a l’ús 
desproporcionat de la força per parts dels cossos de Seguretat de l’Estat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Expressa la seva preocupació per la situació d’extrema gravetat en que es tro-

ben els drets humans a Nicaragua, i reitera la necessitat que el Govern de Nicaragua 
respecti els drets de reunió, manifestació i llibertat d’expressió, garantint la segure-
tat de tots els manifestants pacífics.

2. Condemna fermament l’ús excessiu de la força per part de les autoritats per 
posar fi a les protestes i demana al Govern que posi fi immediatament a tota la re-
pressió, a les detencions arbitràries i a les tortures, i urgeix al desmantellament dels 
grups violents organitzats que ataquen als manifestants, seguint les recomanacions 
de la Comissió Interamericana de Drets Humans.

3. Rebutja l’estigmatització, la persecució i l’assenyalament de les persones de-
fensores dels drets humans a Nicaragua i exhorta a les autoritats de la República de 
Nicaragua a respectar la integritat de les persones que integren el procés de diàleg 
nacional.

4. Manifesta el seu condol i la seva solidaritat amb totes les víctimes i les seves 
famílies.

5. Insta al Govern de la Generalitat a demanar al Govern de Nicaragua que per-
meti la realització d’una investigació independent per part d’organismes internacio-
nals de drets humans sobre aquests fets violents, que permeti identificar els respon-
sables intel·lectuals i materials, que garanteixi que no hi haurà impunitat pels qui 
han perpetrat els crims i que proporcioni als testimonis i als denunciants un millor 
accés als mecanismes de protecció i que sol·liciti la creació d’un registre públic de 
les admissions als hospitals.

6. Insta al Govern de la Generalitat a demanar al Govern de Nicaragua que reco-
negui i reforci l’autoritat d’una comissió independent per garantir la veritat, la justí-
cia i la reparació, així com per supervisar l’aplicació de les recomanacions presenta-
des per la CIDH i que fixi un calendari per a les seves noves visites.

7. Insta al Govern de la Generalitat a sol·licitar al Govern de Nicaragua que res-
tableixi la plena llibertat als mitjans de comunicació i la llibertat d’expressió al país 
i que posi fi a l’assetjament als periodistes.

8. Considera que la crisi de violència i vulneració de drets humans que viu Nica-
ragua requereix de solucions polítiques i fa una crida a aturar tot tipus de violència 
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i a reprendre la via del Diàleg Nacional amb tota la voluntat política, garantint que 
s’estableixen les bases perquè totes les parts enfrontades debatin de bona fe sobre la 
situació a Nicaragua des del respecte als drets humans al país.

9. Insta al Govern de la Generalitat a sol·licitar a la comunitat internacional per-
què exerceixi un paper actiu a l’hora de promoure que el Govern de Nicaragua i les 
organitzacions socials presents a la mesa de diàleg nacional arribin a acords que po-
sin fi a la situació de violència.

10. Insta a les autoritats competents de l’Estat espanyol perquè cerquin respostes 
de protecció per a les persones que s’han vist forçades a demanar garanties d’asil i 
refugi com a conseqüència de les greus violacions de Drets Humans que es viuen 
actualment a Nicaragua.

11. Insta al Govern de la Generalitat a donar trasllat dels acords d’aquesta reso-
lució.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; Adriana Delgado i Herreros, diputada,   

GP ERC. Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Susanna Segovia Sánchez, dipu-
tada, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 21209 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAERIT, 13.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 21209)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya (1)
D’addició i supressió del punt 11

11. Fa trasllat dels acords al cònsol de Nicaragua a Barcelona i a l’ambaixador 
de la República de Nicaragua a Espanya i al Ministeri d’Assumptes Exteriors i Co-
operació.
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Punt 2 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’exportació d’armes a l’Aràbia Saudita
250-00417/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 19512 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenta la Proposta de resolució sobre l’exportació d’armes a l’Aràbia Saudita, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucio-
nals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
La guerra al Iemen, en què l’Aràbia Saudita ha tingut un clar rol de lideratge, 

dura des de 2015 i ha tingut com a resultat la mort de més de 10.000 persones de les 
quals es calcula que més de la meitat eren civils. Aquest enfrontament bèl·lic ha es-
tat el causant directe d’una crisi alimentària que afecta 13 milions de persones i que 
ja ha provocat més de 50.000 morts. En aquest sentit Nacions Unides ja ha declarat 
que l’Aràbia Saudita «podria haver comès crims de guerra».

El passat dia 2 d’octubre de 2018, Jamal Khashoggi, periodista saudita, va morir 
presumptament assassinat a mans de funcionaris saudites al consolat d’aquest país a 
Istanbul. El 21 d’octubre de 2018, la República Federal Alemanya va decidir aturar 
les exportacions d’armes a l’Aràbia Saudita fins que l’assassinat de Jamal Khashog-
gi fos esclarit.

L’Estat espanyol, però, no ha pres cap mesura en aquest sentit. Un Estat espa-
nyol que al llarg dels anys ha establert relacions preferents amb el règim saudita, 
principalment a través de la família reial espanyola, que n’ha facilitat els contactes 
polítics i comercials.

L’any 2017 l’estat espanyol ha exportat armes per valor de 270,2 milions d’eu-
ros al país àrab, i entre 2013 i 2016 va exportar-hi armes per valor de 955 milions 
d’euros.

Aquest 2018, el govern espanyol va aprovar la exportació de bombes de precisió 
per valor de 400 milions d’euros malgrat tenir ple coneixement de les violacions 
dels Drets Humans dutes a terme durant la campanya del Iemen.

Segons la llei 53/2007, capítol II article 6, totes les exportacions d’armes a paï-
sos tercers requereixen del permís del govern de l’Estat, que té capacitat per aturar 
en qualsevol moment les operacions en curs. Prerrogativa que l’estat no ha fet servir 
cap govern en relació a l’Aràbia Saudita.

Amb aquestes accions, l’Estat espanyol ha incomplert el Tractat de la ONU sobre 
el Comerç d’Armes, de 2014, en el seu article 6.3 que prohibeix la venda d’armes 
que es puguin fer servir contra civils.

El 4 d’octubre el Parlament Europeu reunit a Estrasburg es pronuncià explícita-
ment en contra de la venda d’armes a l’Aràbia Saudita i a d’altres contendents que 
intervenen ala guerra del Iemen: «instem a tots els Estats membres de la Unió a 
que s’abstinguin de vendre armes i qualsevol equipament militar a l’Aràbia Saudi-
ta, als Emirats Àrabs Units i a qualsevol membre de la coalició internacional, així 
com al govern del Iemen i a la resta de parts d’aquest conflicte.»

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
Per la qual cosa el Parlament de Catalunya manifesta: 
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1. La seva total oposició a l’exportació d’armament militar o de material denomi-
nat de defensa a països que violin els Drets Humans o cometin o facilitin una viola-
ció greu del Dret Internacional.

2. El rebuig a les exportacions d’armament militar o de material denominat de 
defensa a l’Aràbia Saudita, como és el cas de les 400 bombes de precisió que l’Estat 
espanyol té previst de lliurar a curt termini, i que en suspengui la venda de manera 
definitiva fent valer allò acordat en la Proposició no de llei aprovada en la Comis-
sió de Defensa del Congrés dels Diputats el passat 21 de febrer de 2018 relativa a la 
no exportació de material de defensa a països on es violen els drets humans i el dret 
internacional.

3. El seu compromís amb la cultura de la pau, els Drets Humans i els principis 
que guien la resolució pacífica de conflictes, també en el cas del Iemen.

4. Finalment, condemna l’assassinat del ciutadà saudita Jamal Khashoggi i s’afe-
geix a les veus d’arreu del món que reclamen una investigació independent per acla-
rir la seva mort i poder jutjar els autors materials i intel·lectuals de la seva mort.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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