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Sessió 15 de la CAETC

La sessió de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació (CAETC) s’obre 

a un quart de dues del migdia i sis minuts. Presideix Francesc de Dalmases i Thió, acom-

panyat de la vicepresidenta, Ana Balsera i Marín, i de la secretària, Esther Niubó Cidoncha. 

Assisteix la Mesa el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents Ferran Pedret i Santos, Gemma Lienas Massot i David Pérez Ibáñez, 

pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Juli Fernàndez i Olivares i Meritxell Serret i 

Aleu, pel G. P. d’Esquerra Republicana; Aurora Madaula i Giménez i Josep Rius i Alcaraz, 

pel G. P. de Junts per Catalunya, i Susanna Segovia Sánchez, pel G. P. d’En Comú Podem.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Control del principi de subsidiarietat amb relació a la proposta de directiva 

del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifiquen la Directiva (UE) 2018/2001, re-

lativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables, la Directiva 2010/31/UE, rela-

tiva 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. Pro-

posta de dictamen.

El president 

S’ha disculpat la CUP –s’ha disculpat en Carles Riera– i s’ha disculpat la Lore-
na Roldán. 
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Per tant, som els que havíem de ser i, per tant, només hi ha aquest punt. (Veus de 
fons.) Sí, sí, jo els hi he enviat missatge a tots, a tots els portaveus. Som els que som.

Per tant, complerts tots els terminis, només hem de procedir a la votació del dic-
tamen. 

Per tant, us demanaré vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Per tant, per unanimitat queda aprovat aquest punt, i únic punt de l’ordre del dia. 
Aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de dues del migdia i set minuts.
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