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Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre l’ús del nom del Parlament Europeu per l’anterior Go-
vern de la Generalitat amb relació al fet de fer passar per observadors internacionals 
alguns eurodiputats que eren a Espanya l’1 d’octubre de 2017. Tram. 250-00374/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 166, 11; esmenes: BOPC 200, 49)

2. Proposta de resolució de condemna de la banalització de l’imperialisme i el colo-
nialisme.Tram. 250-00526/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació (text pre-
sentat: BOPC 225, 20)

3. Proposta de resolució sobre les víctimes de desaparició forçosa a Mèxic. Tram. 
250-00538/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació (text 
presentat: BOPC 223, 43)

4. Proposta de resolució de rebuig a la detenció d’estudiants marxistes i de sindica-
listes a la Xina. Tram. 250-00539/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 223, 44; esmenes: BOPC 263, 42)

5. Proposta de resolució sobre el Programa de protecció de defensors i defensores 
dels drets humans. Tram. 250-00546/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 231, 97; esmenes: BOPC 263, 42)

6. Proposta de resolució sobre el garantiment de la destinació del 0,7% dels ingressos 
propis no condicionats a polítiques públiques de cooperació internacional. Tram. 250-
00573/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Subgrup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes pre-
sentades (text presentat: BOPC 238, 49; esmenes: BOPC 275, 7)

7. Proposta de resolució sobre el respecte dels principis comunitaris de sobirania dels 
estats membres i de l’estat de dret. Tram. 250-00675/12. Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 261, 63)

8. Proposta de resolució contra l’esclavitud. Tram. 250-00719/12. Francesc de Dal-
mases i Thió, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Ruben Wagensberg Ra-
mon, del Grup Parlamentari Republicà, Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació (text presentat: BOPC 285, 52)

9. Proposta de resolució sobre el suport i la protecció a les dones activistes al món. 
Tram. 250-00732/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem Debat i vota-
ció de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
294, 21; esmenes: BOPC 320, 40)
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10. Sol·licitud de compareixença de la secretària general d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institu-
cionals i Transparència perquè informi sobre la preparació del Govern davant cadas-
cun dels escenaris possibles del Brexit. Tram. 356-00387/12. Ferran Pedret i Santos, 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud 
de compareixença.
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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’ús del nom del Parlament Europeu per 
l’anterior Govern de la Generalitat amb relació al fet de fer passar per 
observadors internacionals alguns eurodiputats que eren a Espanya 
l’1 d’octubre de 2017
250-00374/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 17339 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.10.2018

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 167 y 
168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el 
uso engañoso, falso y desleal del nombre del Parlamento Europeo por el ex Govern 
de la Generalitat al haber hecho pasar a algunos eurodiputados que se encontraban 
en España como supuestos observadores internacionales, para que sea sustanciada 
ante la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 1 de octubre de 2017 algunos eurodiputados fueron contratados e invitados 

por el ex Govern de la Generalitat de Cataluña, el cual c los presentó como si fuesen 
observadores internacionales de su ilegal y supuesto referéndum separatistas, con la 
obvia intención de confundir y engañar a la opinión pública.

En concreto, uno de ellos, Mario Borghezio, se presentó ante la opinión pública 
y los medios de comunicación como un observador acreditado de la comisión de 
Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. Otros ocho miembros –Mark Demes-
maeker, Helga Stevens, Stylianos Kouloglou, Martina Anderson, Lynn Boylan, Josu 
Juaristi Abaunz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bodil Valero y Jill Evans - firmaron 
y presentaron un documento al que llamaron declaración emitida por una delega-
ción parlamentaria internacional.

A raíz de estos desleales comportamientos de los que son responsables tanto los 
propios europarlamentarios como los ex miembros del Govern de la Generalitat que 
se aprovecharon de los mismos para hacer propaganda de su ilegal referéndum, el 
Parlamento Europeo se vio obligado a emitir formalmente una «Declaración sobre 
la presencia de eurodiputados en Cataluña el 1 de octubre» en la que textualmente 
declaraba: «El Parlamento Europeo no envió una delegación para observar los acon-
tecimientos del 1 de octubre ni autorizó a ninguno de sus miembros a hacer comen-
tarios o declaraciones en su nombre».

Asimismo, señalaba que «cualquier comentario, observación o declaración emi-
tida oralmente o por escrito por parte de miembros del Parlamento Europeo son por 
tanto personales y no comprometen en ningún modo al Parlamento Europeo. Nin-
gún eurodiputado ha recibido mandato para hablar en nombre de la Cámara en lo 
relativo a estos acontecimientos».

Siendo ya de por sí lamentable que se organice y llame referéndum a un acto 
partidista separatista realizado al margen de la legalidad y con desobediencia de las 
resoluciones judiciales y del Tribunal Constitucional, más sonrojante aún es que un 
Govern autonómico engañe a sus ciudadanos utilizando el nombre de una institu-
ción como el Parlamento Europeo 

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
1. El Parlamento de Cataluña se compromete a dirigir, por medio de su Presi-

dente, un escrito de disculpas institucionales al Parlamento europeo por la utiliza-
ción falsa y engañosa del término «observadores internacionales del Parlamento 
europeo» para los eurodiputados que estuvieron en España el día 1 de octubre de 
manera no institucional.

2. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a que dirija un 
escrito de disculpas al Parlamento europeo por el uso falso y engañoso del término 
«observadores internacionales del Parlamento europeo» para los eurodiputados que 
estuvieron en España el día 1 de octubre de manera no institucional.

Palacio del Parlamento, 27 de septiembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 20278 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAERIT, 13.11.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 20278)

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

1. El Parlamento de Cataluña se compromete a dirigir, por medio de su Presi-
dente, un escrito de disculpas institucionales al Parlamento europeo por la utiliza-
ción falsa y engañosa del término «observadores internacionales del Parlamento 
europeo» para los eurodiputados que estuvieron en España el día 1 de octubre de 
manera no institucional.



CAERIT 11
2 de maig de 2019

5 Dossier

Punt 2 | Debat i votació

Proposta de resolució de condemna de la banalització de 
l’imperialisme i el colonialisme
250-00526/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 23388 / Admissió a tràmit parcial: Mesa del Parlament, 11.12.2018

Reg. 24271 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Adriana Del-

gado i Herreros, diputada del Grup Parlamentari Republicà, Gerard Gómez del 
 Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Republicà, Mònica Palacín 
París, diputada del Grup Parlamentari Republicà, Marta Vilalta i Torres, diputada 
del Grup Parlamentari Republicà, Ruben Wagensberg Ramon, portaveu a la Comis-
sió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari 
Republicà, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució condemnant la banalització de l’im-
perialisme i el colonialisme, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ac-
ció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat dimarts 27 de novembre el Ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i 

Cooperació del Govern espanyol va afirmar en el transcurs d’un acte a la Universi-
tat Complutense de Madrid que «els Estats Units van néixer en una independència 
pràcticament sense historia, l’únic que havien fet era matar quatre indis. A banda 
d’això, va ser molt fàcil», paraules que suposen una banalització inacceptable del ge-
nocidi que va acabar amb la població indígena d’Amèrica del Nord i que va suposar 
l’extermini de 12 milions de persones. Per aquestes paraules, Borrell ha estat qua-
lificat de «racista» per l’American Indian Movement –fundat el 1972 per a defensar 
els drets de les nacions natives a Estats Units– que ha definit les seves paraules com 
a «supremacistes, negacionistes i una forma patètica de descriure un genocidi».

Les paraules de Borrell son inacceptables per algú amb la responsabilitat de 
representar a l’estranger un membre de la Unió Europea en ple segle xxi. Si bé es 
cert que el Ministre Borrell ha demanant disculpes, també ho és que no han sem-
blat del tot sinceres. No només pel to excessivament col·loquial sinó perquè les de-
claracions del Ministre no es poden considerar una relliscada puntual: antecedents 
previs apunten que la contemporització amb l’imperialisme i el colonialisme es una 
part essencial de la seva cosmovisió del món i de la seva acció política. En un al-
tre exemple d’aquesta cosmovisió, només cal recordar com el Ministre Borrell ha 
recomanat repetidament el treball revisionista «Imperiofobia y Leyenda Negra» de 
María Elvira Roca Barea que nega les atrocitats fetes en nom de l’Imperi Espanyol 
durant la colonització d’América, tot atribuint-les a una conspiració propagandística 
d’Anglaterra, França i Alemanya.

La seva voluntat de fer apologia de l’Imperialisme l’ha portat a intentar limitar 
el debat academic i cientific, fins hi tot fora de les fronteres de l’Estat Espanyol, 
per exemple, quan aquest Novembre va boicotejar el congres internacional d’hispa-
nistes a Londres: «Iberian (In)tolerance. Minorities, cultural exchanges and social 
exclusion in the Middle Ages and Early Modern Era». La conferencia, que s’havia 
de  celebrar-se a l’Institut Cervantes i comptava amb la participació d’institucions 
universitaries punteres al Regne Unit com l’University College London, el King’s 
Collegi o la Queen Mary University, va patir el boicot d’acadèmics espanyols i es va 
haver de traslladar de la seu del Cervantes a les aules de la Senat House, la bibliote-
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ca universitària més gran de Londres. Boicot i trasllat motivades per la voluntat del 
Ministre Borrell de defensar el «bon nom» de l’imperi espanyol. Tota una cosmovi-
sió imperialista més pròpia d’un «Ministro de Ultramar» del segle xix, que no d’un 
Ministre d’Afers Exteriors d’un govern que es vol progressista al segle xxi.

L’anteriorment exposat fa impossible que el Parlament de Catalunya resti passiu 
davant les últimes declaracions del Ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Co-
operació.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya 
1. Mostra el seu rebuig a qualsevol forma de banalització o apologia del Colonia-

lisme i l’Imperialisme i reprova les paraules del Ministre d’Afers Exteriors, Unió 
Europea i Cooperació del Regne d’Espanya, Josep Borrell, que suposen la banalitza-
ció del genocidi de més de 12 milions de nadius americans i que no son compatibles 
amb representar a l’estranger un Estat membre de la Unió Europea en ple segle xxi.

2. Mostra el seu suport amb les comunitats i nacions d’americans nadius en la 
seva reclamació de reconeixement, justícia, i reparació.

3. Deixa constància de que les declaracions del Ministre Josep Borrell no repre-
senten de cap manera el sentir majoritari de la ciutadania de Catalunya, i per això 
creu necessaria la seva dimissió i considera imprescindible donar trasllat d’aquesta 
resolució a: 

i. La Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya als Estats Units 
ii. La Ciutadania dels Estats Units, a través dels seus representants.
iii. Les comunitats i nacions d’Americans Nadius.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; Gerard Gómez del Moral i Fuster; portaveu 

adjunt; Adriana Delgado i Herreros, Mònica Palacín París, Marta Vilalta i Torres, 
diputades; Ruben Wagensberg Ramon, portaveu a la CAERIT, GP ERC
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Punt 3 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre les víctimes de desaparició forçosa a 
Mèxic
250-00538/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 23648 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

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 les víctimes de desaparició forçada a Mèxic, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
Segons les dades oficials dels Estats Units Mexicans, en els darrers 11 anys han 

desaparegut 37.485 persones, a mans de diversos actors en els diferents conflic-
tes que s’hi viuen, però principalment a mans d’organitzacions criminals vincu-
lades al tràfic il·legal de drogues i persones. Es calcula que hi ha aproximadament 
2.000 fosses comunes a Mèxic, essent els Estats de Veracruz, Tamaupilas, Guerrero, 
Chihuahua i Sinaloa alguns dels que en concentren un major nombre.

Diverses organitzacions de familiars de víctimes de desaparicions forçades s’han 
organitzat al llarg del temps i han fet una important tasca per localitzar fosses i re-
cuperar restes, sovint patint al seu torn amenaces i violència, fins i tot convertint-se 
al seu torn en víctimes de desaparició forçada. També han desenvolupat una impor-
tant tasca d’incidència política, que ha contribuït a assolir la important fita que su-
posa l’entrada en vigor de la Llei General de Desaparició Forçada de Persones i de 
Desaparició comesa per particulars, de 2017, que comporta la creació de fiscalies 
especialitzades, i de Comissions de Cerca en l’àmbit federal, estatal i local, entre 
d’altres mesures.

Tanmateix, les organitzacions de familiars de víctimes expressen la seva pre-
ocupació pel paper que se’ls reserva i per alguns aspectes concrets de l’aplicació de 
la llei.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a que, dins l’àm-

bit de les seves competències, demani al Govern de l’Estat que interessi a prop de 
les autoritats mexicanes que la regulació sobre les desaparicions forçades tingui en 
compte en major grau els familiars de víctimes de desaparicions forçades i les or-
ganitzacions en les que s’integren com a part legítimament interessada, que la regu-
lació contempli la participació d’experts internacionals en matèria de desaparicions 
forçades, i que garanteixi protecció davant les amenaces i la violència a les organit-
zacions i persones que lluiten contra les desaparicions forçades i per la localització 
i recuperació de les víctimes d’aquests crims.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució de rebuig a la detenció d’estudiants marxistes 
i de sindicalistes a la Xina
250-00539/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 23649 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

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 la detenció d’estudiants marxistes i de sindicalistes a la República Popular 
de la Xina, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Re-
lacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
Durant el mes de novembre de 2018, les autoritats de la República Popular de la 

Xina han detingut a desenes d’estudiants pertanyents a societats universitàries d’es-
tudis marxistes, i també a sindicalistes, a partir de la participació dels primers en 
l’anomenat Grup de Solidaritat amb els Treballadors de Jasic, creat en el marc del 
prolongat conflicte laboral a l’empresa de fabricació de maquinària per a soldadura 
Jasic, situada a Shenzen. Durant l’estiu de 2018, van ser detinguts una quarantena 
d’estudiants, i durant el mes de novembre, ho han estat almenys una desena més. Els 
estudiants estaven col·laborant en les tasques d’autoorganització dels treballadors i 
treballadores de l’empresa Jasic.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya resol: 
1. Mostrar el seu ferm rebuig a la campanya de detencions de desenes d’estudi-

ants pertanyents a les societats universitàries marxistes i a organitzacions sindicals, 
duta a terme per les autoritats de la República Popular Xinesa durant els darrers me-
sos, i reclamar-ne el seu immediat alliberament.

2. Reivindicar la garantia del dret de reunió i d’associació pacífica, així com del 
dret a fundar sindicats i a sindicar-se en defensa dels seus interessos.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, PSC-

Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 28914 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAERIT, 08.02.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 28914)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
D’addició d’un nou punt

1. Condemnar qualsevol vulneració de drets i llibertats que tinguin lloc arreu del 
món, siguin detencions o empresonaments preventius no justificats.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació

2. Mostrar el seu rebuig a les detencions de desenes d’estudiants pertanyents a 
les societats universitàries marxistes i a organitzacions sindicals, duta a terme du-
rant els darrers mesos a la Xina, i reclamar-ne el seu immediat alliberament.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el Programa de protecció de defensors i 
defensores dels drets humans
250-00546/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 24213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

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 reso-
lució sobre el Programa de Protecció a Defensors i Defensores dels Drets Humans, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Insti-
tucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Programa Català de Protecció a Defensors i Defensores dels Drets Humans 

(PCPDDH) és una iniciativa impulsada per la Generalitat de Catalunya en la que 
també col·labora l’Ajuntament de Sant Cugat i que gestiona la Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat. El PCPDDH té per objecte oferir protecció a defensors i de-
fensores dels drets humans en situació de risc a causa de la seva activitat de defen-
sa dels drets humans per mitjans pacífics. El programa consta d’una acollida de  6 
mesos a Catalunya, un programa d’atenció psicosocial, formatiu i d’incidència, i 
l’acompanyament i seguiment al retorn al país d’origen. Per a l’edició del PCPDDH 
2018 està prevista l’acollida temporal de 3 defensors/es dels drets humans en situa-
ció de risc.

Tanmateix, les estadístiques mostren que durant els darrers anys hi ha hagut un 
increment global dels riscos i amenaces que pateixen els defensors i defensores dels 
Drets Humans, amb especial intensitat a centreamèrica, però també en d’altres re-
gions del globus.

Davant d’això, les institucions catalanes, atenent als compromisos i valors que es 
desprenen de l’Estatut i de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea, ha d’augmentar dins la mesura de les seves possibi-
litats els esforços solidaris per emparar les persones en risc i amenaçades.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
1. Fer les gestions i previsions necessàries per tal d’ampliar el període d’acollida 

a Catalunya previst pel Programa Català de Protecció a Defensors i Defensores dels 
Drets Humans (PCPDDH) per als defensors i defensores dels Drets Humans, i per 
preveure’n la pròrroga excepcional atenent a les característiques individualitzades 
de cada cas, a partir de l’edició corresponent a l’any 2019.

2. Fer les gestions i previsions necessàries per tal d’ampliar el nombre de places 
que s’ofereixen en el marc del Programa Català de Protecció a Defensors i Defenso-
res dels Drets Humans (PCPDDH) per als defensors i defensores dels Drets Humans 
a un nombre mínim de 12 a partir de l’edició corresponent a l’any 2019.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 28913 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAERIT, 08.02.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 28913)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
D’addició

2. Fer les gestions i previsions necessàries per tal d’ampliar el nombre de places 
que s’ofereixen en el marc del Programa Català de Protecció a Defensors i Defenso-
res dels Drets Humans (PCPDDH) per als defensors i defensores dels Drets Humans 
a un nombre mínim de 12 a partir de l’edició corresponent a l’any 2019, en funció 
de la dotació pressupostària.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el garantiment de la destinació del 0,7% 
dels ingressos propis no condicionats a polítiques públiques de 
cooperació internacional
250-00573/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS, SP CUP-CC, GP CATECP

Reg. 25220 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Ins-

titucionals i Transparència del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
Carles Riera Albert, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucio-
nals i Transparència del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent, Susanna Segovia Sánchez, portaveu a la Comissió d’Acció Exte-
rior, Relacions Institucionals i Transparència 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 per la que es demana al Govern de 
la Generalitat que garanteixi destinar el 0,7% dels ingressos propis no condicionats 
a polítiques públiques de Cooperació Internacional, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de 

Cooperació al Desenvolupament; la Llei 26/2001, en el seu article vuitè, de Pla 
Director, explicita que l’Administració de la Generalitat ha d’elaborar amb una pe-
riodicitat quadriennal un pla director que estableixi les previsions de recursos i les 
prioritats geogràfiques i sectorials que s’hauran de respectar i concretar en els plans 
anuals de cooperació al desenvolupament.

La disposició addicional tercera de dita Llei, de Recursos de l’Administració de 
la Generalitat destinats a la cooperació al desenvolupament, exigeix que l’Adminis-
tració de la Generalitat ha d’augmentar gradualment les aportacions destinades a la 
cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional fins a assolir l’aportació 
del 0,7% dels seus ingressos corrents incondicionats, en els pressupostos per a l’any 
2010, com a màxim.

Mai no s’ha assolit el 0,7%, tot i que la Llei de Cooperació preveia que s’havia 
d’assolir aquest percentatge com a màxim l’any 2010.

L’actual Pla Director pel període 2015-2018, encara vigent, obliga a incrementar 
el pressupost de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) en 
30 milions d’euros dins aquest període i que en realitat aquest augment ha estat tan 
sols de 15 milions d’euros. L’actual Pla Director també preveu assolir el 0,4% dels 
ingressos propis no condicionats per a l’any 2018 i que segons el pressupost destinat 
per enguany aquest percentatge tan sols arribarà al 0,15%.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Incorporar al V Pla Director de Cooperació de la Generalitat, ara en fase de 

redacció, per al període 2019-2022, una aposta clara i decidida cap a la consecució 
del 0,7% dels ingressos corrents no condicionats, mitjançant els pressupostos de la 
Generalitat, tal i com l’obliga la Llei de Cooperació de l’any 2001 en la seva dispo-
sició addicional tercera.
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2. Assolir en un màxim de 6 anys la fita del 0,7% de manera que: per a l’any 
2019 l’import destinat a cooperació internacional representi un mínim del 0,22% 
dels ingressos propis no condicionats, pel 2020 el 0,3%; pel 2021 el 0,4%; pel 2022 
el 0,5%; pel 2023 el 0,6% i pel 2024 el 0,7%.

3. Destinar aquest increment de manera exclusiva a l’Agència Catalana de Coo-
peració Internacional (ACCD), ja que és l’ACCD l’òrgan de l’administració catalana 
que té per objecte executar i gestionar la política de cooperació del desenvolupament 
de la Generalitat de Catalunya.

4. Incrementar el pressupost de l’ACCD en xifres absolutes 15 milions el 2019 i 
15 milions el 2020 en relació als anys anteriors i en 25 milions d’euros per cadascu-
na de les anualitats del 2021, 2022, 2023 i 2024, fins a incrementar el pressupost de 
l’ACCD en un total de 130 milions d’euros.

5. Nodrir de fons públics aquest increment de l’Ajuda Oficial al Desenvolupa-
ment, ja que només és possible vertebrar una veritable política pública de coopera-
ció i de promoció i defensa de la pau i els drets humans si el Govern disposa d’un 
pressupost propi, que sigui estable i previsible en el temps, i que li permeti establir 
plans estratègics a mig i llarg termini.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2018
Ferran Pedret i Santos, GP PSC-Units; Carles Riera Albert, SP CUP-CC; Susanna 

Segovia Sánchez, GP CatECP, portaveus a la CAERIT

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30689 i 36814 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAERIT, 27.02.2019 i 26.04.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 30689 I 36814)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació

En compliment amb la Llei de cooperació, assolir abans del 2030 la fita del 
0,7%, duent a terme ens els propers tres plans directors un increment per tal d’arri-
bar al 0,33% en el Pla director de cooperació 2019-2022; al 0,55% en el Pla direc-
tor de cooperació 2023-2026; i al 0,7% en el Pla director de cooperació 2027-2030.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació

3. Coordinar aquest increment des de l’Agència Catalana de Cooperació Inter-
nacional (ACCD), ja que és l’ACCD l’òrgan de l’administració catalana que té per 
objecte executar i gestionar la política de cooperació del desenvolupament de la Ge-
neralitat de Catalunya.
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Punt 7 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el respecte dels principis comunitaris de 
sobirania dels estats membres i de l’estat de dret
250-00675/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 28958 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el respecte dels 
principis comunitari de sobirania dels Estats membres i l’Estat de Dret (rule of law), 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Insti-
tucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 28 de novembre la Comissió Europea va rebutjar una iniciativa ciutada-

na, presentada per un grup de ciutadans europeus davant del Comitè de Ciutadans 
de la Unió Europea, orientada a la convocatòria d’una consulta al conjunt dels ciuta-
dans de la Unió sobre el Brexit, sobre la imminent sortida del Regne Unit de la UE. 
Després de lamentar els perjudicis derivats del Brexit, tant per l’Estat sortint com 
per al conjunt de la UE, la Comissió denega l’admissió a tràmit de la iniciativa i ho 
fa apel·lant als principis que han presidit el procés d’integració i l’actuació de la UE,  
començant pel principi de legalitat, l’anomenat Rule of Law, i el respecte a la sobi-
rania dels Estats membres, així com al principi de competència.

La resolució de la Comissió posa en relleu que els ordenaments jurídics dels 
Estats membres de la Unió han de ser respectats, per la qual cosa no escau la con-
vocatòria d’una consulta entre tots els ciutadans europeus l’objectiu de la qual és 
qüestionar una decisió adoptada d’acord amb l’ordenament constitucional del Regne 
Unit. La Comissió recorda que el dret dels Estats membres a abandonar la UE està 
consagrat a l’article 50, apartat 1, del TUE, d’acord amb el qual tot Estat membre 
pot decidir retirar-se de la Unió de conformitat amb les seves normes constitucio-
nals. La Comissió lamenta la decisió d’un Estat sobirà com el Regne Unit, i recull 
els arguments que sustenten la iniciativa ciutadana i que qüestionen la quantitat de 
mentides en què van basar la seva campanya els partidaris del Brexit (el mateix Ni-
gel  Farage, líder de l’UKIP, va reconèixer haver mentit sobre el suposat «espoli fis-
cal» de la UE al Regne Unit). Tanmateix, la Comissió diu que està «manifestament 
fora de l’àmbit de competències de la Comissió» la presa de cap decisió ordenada a 
satisfer els objectius de la iniciativa ciutadana presentada.

La resposta de la Comissió a aquesta iniciativa ciutadana, presentada d’acord 
amb els procediments previstos per la legislació europea, posa en valor la defensa 
dels principis de sobirania dels Estats Membres, de legalitat i de competència com 
a base del bon funcionament d’una societat democràtica i de la convivència d’una 
ciutadania plural i diversa. Aquesta qüestió resulta d’especial interès en el nostre 
context més proper, tenint en compte l’intent de subvertir l’ordre democràtic cons-
titucional, amb manifest i greu incompliment dels essencials principis de sobirania 
dels Estats Membres i de respecte de l’Estat de Dret que caracteritza la Unió Eu-
ropea, que van protagonitzar al Parlament els partits separatistes els dies 6 i 7 de 
setembre del 2017.

És indigne que en democràcia s’instrumentalitzi una institució democràtica com 
el Parlament de Catalunya situant-la no només al marge de l’ordenament jurídic 
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constitucional que la reconeix i garanteix sinó també els principis comuns de la 
Unió Europea.

Es per això que és necessari anar recuperar la dignitat del Parlament de Cata-
lunya que els dies 6 i 7 de setembre de 2017 va ésser greument atacada pels partits 
separatistes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
1.El Parlament de Catalunya manifesta: 
a) El seu compromís, d’acord amb la Comissió Europea, de respectar els princi-

pis democràtics de sobirania dels Estats Membres de la Unió Europea, el principi 
de legalitat, el principi de competència i, en definitiva, l’ordenament constitucional 
d’Espanya, que, com els de la resta dels Estats membres, forma part de l’ordenament 
jurídic de la UE.

b) Que la pretensió dels partits separatistes d’escindir Catalunya de la resta d’Es-
panya, subvertint l’ordre constitucional des de les mateixes institucions de l’Estat, 
xoca frontalment amb la posició de la Comissió Europea quant a l’exigència de res-
pectar els ordenaments constitucionals dels Estats membres de la UE.

2. El Parlament de Catalunya condemna, rebutja i lamenta el greu atac als prin-
cipis democràtics de sobirania i respecte a l’Estat de Dret (rule of law) que compar-
teixen els Estats Membres de la Unió Europea protagonitzat pels partits separatistes 
els dies 6 i 7 de setembre de 2017.

Palau del Parlament, 06 de febrer de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Ignacio Martín Blanco, diputat, GP Cs
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Punt 8 | Debat i votació

Proposta de resolució contra l’esclavitud
250-00719/12

PRESENTACIÓ: FRANCESC DE DALMASES I THIÓ, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP JXCAT, RUBEN WAGENSBERG RAMON, DEL GP ERC, 

SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS, FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP 

PSC-UNITS, SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP, ALEJANDRO 

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 32140 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament
Francesc de Dalmases i Thió, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Ruben 
Wagensberg Ramon, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institu-
cionals i Transparència del Grup Parlamentari Republicà, Susana Beltrán García, 
portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, Ferran Pedret i Santos, portaveu a la Comissió 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, Susanna Segovia Sánchez, portaveu a la Comissió 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem, Alejandro Fernández Álvarez, portaveu a la Comissió 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent sobre con-
tra l’esclavitud per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència.

Exposició de motius
Des de la «Declaració de 1815» s’han succeït els instruments internacionals con-

tra l’esclavitud, sense que fins ara s’hagi assolit l’efectiva eradicació de totes les se-
ves formes. La Convenció sobre l’Esclavitud de 1926 i la Convenció suplementària 
de 1956 van veure reforçades les prohibicions que contenien per la Carta Internacio-
nal de Drets Humans (Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals 
de 1966; Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de 1966; Protocols Faculta-
tius del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics; i, per bé que anterior, la De-
claració Universal de Drets Humans de 1948). L’Estatut de Roma de la Cort Penal 
Internacional defineix l’esclavitud com a crim de lesa humanitat inclòs en l’àmbit de 
competència de la Cort.

Finalment, el Protocol per prevenir, reprimir i sancionar el tràfic de persones, 
especialment dones i infants, de l’any 2000, que complementa la Convenció de les 
Nacions Unides contra la Delinqüència Organitzada Transnacional, també ha refor-
çat els instruments internacionals contra l’esclavatge.

La comunitat internacional no pot romandre impassible i inactiva davant el res-
sorgiment de pràctiques esclavistes en diversos indrets del continent africà, entre 
els quals Líbia i Mauritània. En aquests darrers casos, organitzacions criminals i 
individus sense escrúpols aprofiten la situació d’especial vulnerabilitat en les que 
es troben moltes persones migrants i en cerca d’asil, refugi o protecció internacio-
nal, bàsicament d’origen subsaharià, que proven d’accedir a territori Europeu, per 
esclavitzar-los i per obtenir benefici del seu tràfic o del fruit del treball forçat de les 
persones esclavitzades. Aquesta vulneració dels Drets Humans es produeix neces-
sàriament amb exercici de violència, coacció i intimidació, i altres formes de mal-
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tractament, que agreugen –si és possible– la preocupació per una pràctica tan fron-
talment contrària als drets més fonamentals.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Declara la seva més enèrgica condemna a l’esclavització de ciutadans i ciuta-

danes com a pràctica inhumana arreu del món.
2. Condemna, de forma específica, aquesta pràctica a Líbia i Mauritània, entre 

d’altres punts del continent africà, així com a la pervivència de diverses formes d’es-
clavatge i de servitud.

3. Constata que resulta indispensable una acció decidida de la comunitat interna-
cional per tal de posar fi a aquestes pràctiques i per alliberar immediatament de la 
situació d’esclavitud a les persones esclavitzades i en situació de servitud.

4. Manifesta la seva solidaritat amb els col·lectius de persones africanes residents 
a Catalunya en la seva denúncia de la vulneració dels drets humans que suposa l’es-
clavitud.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2019
Francesc de Dalmases i Thió, GP JxCat; Ruben Wagensberg Ramon, GP ERC; 

Susana Beltrán García, GP Cs; Ferran Pedret i Santos, GP PSC-Units; Susanna Se-
govia Sánchez, GP CatECP; Alejandro Fernández Álvarez, SP PPC, portaveus a la 
CAERIT; Josep M. Forné, diputat, GP JxCat
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Punt 9 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el suport i la protecció a les dones 
activistes al món
250-00732/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 33016 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenta la Proposta de resolució pel suport i la protecció de les do-
nes activistes al món, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Ex-
terior, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
Amb motiu del 8 de març, dia internacional de les dones, volem denunciar que 

la discriminació de gènere és una vulneració de drets humans d’àmbit global i que, 
en molts casos, les dones que actuen per revertir aquesta discriminació són víctimes 
de violències i d’amenaces.

Les dones es troben a la primera línia dels moviments de defensa dels drets hu-
mans. Malauradament, en moltes parts del món es veuen exposades injustament a 
situacions de perill per reivindicar els seus drets.

Són dones comuns amb una passió extraordinària que estan alçant la veu per 
exigir justícia i igualtat en la seva vida quotidiana. Aquestes defensores dels drets 
humans són docents, estudiants, treballadores de fàbriques, de servei domèstic, pe-
riodistes, advocades o d’altres àmbits. Elles representen el desafiament a un ordre 
social que discrimina a les dones pel sol fet de ser-ho. És per això que, en molts ca-
sos, han de fer front a nombrosos riscos per les seves activitats i per posar en dubte 
el «rol» tradicional que la societat els ha assignat.

Les dones activistes són víctimes de marginació, intimidació, amenaces, desapa-
ricions forçoses i, fins i tot, són assassinades per «protestar massa». A més, les do-
nes defensores dels drets humans solen ser objecte de violència sexual o d’amenaces 
de violència sexual per tractar d’intimidar-les. Hi ha nombrosos exemples de dones 
valentes que defensen els seus drets arreu del món. Les activistes pel dret a conduir 
a l’Aràbia Saudita –la Samar Badawi, la Nassima al Sada, la Loujain al Hathloul, 
la Iman al Nafjan i l’Aziza al Yousef, que han estat detingudes, privades de lliber-
tat i han sofert tortura per defensar els seus drets. També el cas de Berta Cáceres, 
activista hondurenya, que va ser assassinada ara fa 3 anys. Els responsables del seu 
crim, tant materials com intel·lectuals, encara resten impunes. Davant de casos com 
aquests, cal que la comunitat internacional es mobilitzi per demanar justícia i acabar 
amb la impunitat contra els atacs a les dones activistes.

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

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya mostra el seu suport i demana la protecció de les 

dones activistes que treballen pel respecte, promoció i protecció dels seus drets ar-
reu del món.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a interlocutar amb 
el Govern de l’Estat i a fer totes les gestiones necessàries per a: 

2.a) Sol·licitar a les autoritats de l’Aràbia Saudita que posin en llibertat immedia-
ta i incondicional a les dones activistes per dret a conduir (Samar Badawi,  Nassima 
al Sada, Loujain al Hathloul, Iman al Nafjan i Aziza al Yousef)que romanen de-
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tingudes exclusivament per la seva labor pacífica en defensa d’aquests drets; que 
permetin que observadors independents investiguin les denúncies de tortures, per 
determinar els fets de manera imparcial i portar davant la justícia als responsables, 
i que posin fi a totes les formes de discriminació contra les dones, inclòs el sistema 
de tutela masculina.

2.b) Sol·licitar a les autoritats d’Hondures a realitzar una investigació exhaustiva 
que porti davant la justícia a tots els responsables de l’assassinat de Berta Càceres, 
tant materials com intel·lectuals. També cal que garanteixin la seguretat dels fami-
liars i dels membres de l’organització on treballava Berta, el Consell Cívic d’Orga-
nitzacions Populars i Indígenes d’Hondures (COPINH), tal com ha recomanat la 
Comissió Interamericana de Drets Humans (CIDH)

Palau del Parlament, 11 de març de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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