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Sessió 20 de la CAECRIT
La sessió de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència (CAECRIT) s’obre a dos quarts de dues del migdia i sis minuts. Presideix Marta
Pascal i Capdevila, acompanyada de la vicepresidenta, Marina Bravo Sobrino, i de la secretària, Magda Casamitjana i Aguilà. Assisteix la Mesa el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.
Hi són presents els diputats Violant Cervera i Gòdia, Ferran Civit i Martí, Anna Figueras i
Ibàñez, Neus Lloveras i Massana, Fabian Mohedano Morales, David Rodríguez i González
i Jordi-Miquel Sendra Vellvè, pel G. P. de Junts pel Sí; Matías Alonso Ruiz, David Mejía Ayra i
Laura Vílchez Sánchez, pel G. P. de Ciutadans, i Esther Niubó Cidoncha, pel G. P. Socialista.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
Punt únic: Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament
del Parlament Europeu i del Consell sobre el respecte de la vida privada i la protecció de les
dades personals en el sector de les comunicacions electròniques i pel qual es deroga la Directiva 2002/58/CE (Reglament sobre la privacitat i les comunicacions electròniques) (tram.
295-00137/11). Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea. Proposta de dictamen
del Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la
Unió Europea.

La presidenta

Molt bona tarda a tothom.
Podem...? Bé, falta la gent del PP, no? (Veus de fons.) Ah!
Bé, només tenim un punt a l’ordre del dia, que és una votació, però... (Veus de fons.)
Home, sí, però... (Veus de fons.) Està venint o...?
(Pausa llarga.)
Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre el respecte de la
vida privada i la protecció de les dades personals en el sector de les
comunicacions electròniques i pel qual es deroga la Directiva 2002/58/CE
(Reglament sobre la privacitat i les comunicacions electròniques)
295-00137/11

Si us sembla a la resta de portaveus, encara que no hagi arribat el Grup del Partit Popular... Ho dic perquè se’ns escapça estona, no?, de... (Pausa.)
Tenim... (Veus de fons.) Si us plau... Tenim només un punt a l’ordre del dia, referent
al control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre el respecte de la vida privada i la protecció de les
dades personals en el sector de les comunicacions electròniques i que suposa la derogació de la Directiva 2002/58.
El que hauríem de fer és votar la proposta de dictamen d’aquest grup de treball del
principi de subsidiarietat, i, per tal de que això sigui possible, hauríem de procedir directament a la votació.
Per tant, vots a favor?
Deu.
Vots en contra?
Abstencions?
Quatre.
Per tant, quedaria aprovat aquest dictamen.
I, sense més, si ningú hi té cap consideració, aixecaríem la sessió.
Gràcies.
La sessió s’aixeca a dos quarts de dues i set minuts.
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