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Sessió 14 de la CAETC

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

les tres de la tarda i dos minuts. Presideix Francesc de Dalmases i Thió, acompanyat de la 

vicepresidenta, Ana Balsera i Marín, i la secretària en funcions, Beatriz Silva Gallardo. As-

sisteix la Mesa el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents Cristòfol Gimeno Iglesias, Ferran Pedret i Santos i David Pérez Ibáñez, 

pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Juli Fernàndez i Olivares, Antoni Flores i Ardiaca i 

Meritxell Serret i Aleu, pel G. P. d’Esquerra Republicana; Judit Guàrdia i Torrents, Joaquim 

Jubert Montaperto i Josep Rius i Alcaraz, pel G. P. de Junts per Catalunya; Alberto Tarra-

das Paneque, pel G. P. de VOX en Cataluña; Carles Riera Albert, pel G. P. de la Candidatu-

ra d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Susanna Segovia Sánchez, pel G. P. d’En 

Comú Podem, i Matías Alonso Ruiz, pel G. P. de Ciutadans.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre la situació a Palestina (tram. 250-00559/13). Grup Par-

lamentari d’Esquerra Republicana, Carles Riera Albert, juntament amb un altre diputat del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esme-

nes presentades (text presentat: BOPC 277, 80; esmenes: BOPC 318, 19).

2. Proposta de resolució sobre el retrocés en la transició democràtica a Tunísia (tram. 

250-00590/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació (text pre-

sentat: BOPC 291, 37).

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència 

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 Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 

la sol·licitud de sessió informativa.

4. Sol·licitud de compareixença de Carles Puigdemont, membre de la delegació 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’Es-

querra Republicana. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença d’Olivier Ramadour, cònsol general de França a Barce-

lona, 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 Parla-

mentari de Junts per Catalunya. Debat i votació 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 Comissió d’Acció Exterior, 

Transparència i Cooperació perquè informi sobre les conclusions de la conferència (tram. 

356-00711/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença d’un representant de la Representació de la Comissió 

Europea a Barcelona davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació per-

què 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 reglament del 

Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les indicacions geogràfiques de 

productes artesanals i industrials i pel qual es modifiquen els reglaments (UE) 2017/1001 

i (UE) 2019/1753 del Parlament Europeu i del Consell i la Decisió (UE) 2019/1754 del Con-

sell (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 Parla-

ment Europeu i del Consell pel qual es modifica la Directiva 2010/75/UE del Parlament Eu-

ropeu i del Consell, del 24 de novembre de 2010, sobre les emissions industrials (prevenció 
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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 Comissió 

Mixta de la Unió Europea. Proposta de dictamen.

10. 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, 

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. De-

cisió d’elaboració de dictamen i obertura del termini per presentar observacions.

El president

Ara sí, comencem formalment la comissió i us voldria demanar als grups si hi ha 
alguna substitució que ens hagueu de comunicar. Sí?

Josep Rius i Alcaraz

Sí, per part de Junts per Catalunya la diputada Judit Guàrdia substitueix la dipu-
tada Madaula.

El president

Alguna altra substitució? Sí?

Juli Fernàndez i Olivares

Per part d’Esquerra Republicana, el diputat Toni Flores substituirà la diputada 
Jordina Freixanet.

El president

El Grup Socialistes?

Ferran Pedret i Santos

En el Grup Socialistes i Units per Avançar la diputada Bea Silva substitueix la 
diputada Esther Niubó i el diputat Cristòfol Gimeno substitueix la diputada Rocio 
Garcia.

El president

Moltes gràcies.

Proposta de resolució sobre la situació a Palestina
250-00559/13

Doncs, sense més preàmbuls, començaríem amb el primer punt de l’ordre del 
dia, que és la proposta de resolució sobre la situació a Palestina, que, com saben, 
és una proposta del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, juntament amb el 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular. I, per tant, tindria la paraula 
en primer lloc per part del grup republicà... (Veus de fons.) I En Comú Podem m’he 
deixat, eh? M’he deixat En Comú Podem. Per tant, en no haver-hi la portaveu d’Es-
querra..., mira, sí que hi és.

Doncs, quan s’hagi incorporat, té la paraula la portaveu d’Esquerra, la diputada 
Meritxell Serret. (Pausa.)

No us he dit el temps, eh? Ho farem com fem habitualment: aquests tres minuts 
indicatius i després feu de més i de menys com us sembli, sense excedir-vos exces-
sivament. (Pausa.)

Diputada, vols que comenci un altre grup? Eh que sí? I així us poseu...Us sembla 
la CUP, que és el següent grup en nombre de diputats?

Doncs té la paraula el diputat Carles Riera.
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Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, en primer lloc vagi per endavant el nostre reconeixement 
a les entitats promotores de la iniciativa d’aquesta proposta de resolució, a Amnistia 
Internacional i Human Rights Watch. I també el nostre reconeixement i agraïment 
al moviment en solidaritat i en suport al poble palestí als Països Catalans, a casa 
nostra. 

Sens dubte, l’Estat d’Israel és un estat amb antecedents coneguts i internacio-
nalment reconeguts en la praxi de l’apartheid. És un fet internacionalment assumit 
que l’Estat d’Israel va tenir un paper continuat i actiu en el sosteniment del règim de 
l’apartheid a Sud-àfrica. Allò per l’Estat d’Israel va ser un camp d’experimentació 
de la seva política d’apartheid.

També coneixem el sistemàtic incompliment de les resolucions de Nacions Uni-
des pel que fa a l’Estat d’Israel amb relació als drets del poble palestí. Per tant, estem 
davant d’un estat que té una llarga trajectòria en l’incompliment de drets humans  
i en la praxi de l’apartheid polític. 

Efectivament, en els territoris palestins ocupats i a Jerusalem Est, l’Estat d’Israel 
està aplicant un sistema continuat i sistemàtic d’apartheid que comporta violacions 
també sistemàtiques dels drets humans, dels drets civils i polítics, dels drets col·lec-
tius, a la vegada que tot això va acompanyat d’una sistemàtica i permanent ocupació 
de territoris contra la legalitat internacional, contra els acords de pau i contra les 
resolucions de Nacions Unides.

Sabem que només el respecte al reconeixement del dret del poble palestí a la 
seva autodeterminació en els seus territoris i acabar amb el règim de l’apartheid i 
assolir el ple respecte dels drets fonamentals..., sabem perfectament que aquestes 
dues qüestions són condició necessària i imprescindible per tal d’assumir una pau 
que sigui sostenible en el temps i que sigui respectuosa amb els drets col·lectius del 
poble palestí. 

Per això, amb aquesta proposta de resolució instem les institucions catalanes a 
donar suport a aquelles entitats catalanes i també internacionals que treballen per 
l’establiment d’aquesta resolució democràtica del conflicte en territori palestí, que ha 
de passar –sens dubte– per la fi del règim d’apartheid que l’Estat d’Israel hi aplica, 
pel reconeixement dels drets fonamentals i per l’autodeterminació i els drets col·lec-
tius del poble palestí.

I també instem amb aquesta proposta de resolució les instàncies catalanes a no 
cooperar, a renunciar a qualsevol fórmula de cooperació directa o indirecta amb la 
política d’apartheid que l’Estat d’Israel aplica sobre el territori palestí i, a la vegada, 
a comprometre’s activament amb la resolució democràtica del conflicte, que passa 
pel restabliment del ple exercici dels drets col·lectius i de l’autodeterminació en ter-
ritori palestí.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Ara sí? Doncs té la paraula la diputada Meritxell Serret.

Meritxell Serret i Aleu

Moltes gràcies, president, i disculpeu tots els companys i companyes de la co-
missió pel retard en la carretera.

Amb la proposta de resolució d’avui jo crec que toca primer fer un agraïment 
a les entitats que l’han promogut i que ha estat un, diguéssim, treball valent, però 
alhora també rigorós. I, per tant, jo crec que en aquest sentit mereix tot el respecte. 

Agrair també –cal dir ho, eh?– a tots els companys del grup de comuns i CUP 
per com vam poder treballar per presentar la proposta de resolució en consensos i 
després també amb les esmenes que han aportat el Grup Parlamentari dels Socia-
listes. 
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Creiem que és una proposta de resolució que té com a moll de l’os el que és la 
defensa dels drets humans. Té com a moll de l’os el que és la resolució democràti-
ca d’un conflicte que, malauradament, estan patint ja massa generacions i que, com 
dèiem, és una proposta de resolució que respon també a un treball rigorós que s’ha 
anat desenvolupant i que ve sustentat no només pels informes d’Amnistia Interna-
cional o els treballs de Human Rights Watch, sinó també amb relators de Nacions 
Unides, totes les pròpies entitats que a Israel estan treballant en la defensa dels drets 
humans i també a Palestina. 

Per tant, per part del Grup d’Esquerra Republicana, evidentment, donem suport 
sempre al que busca i mira de trobar la manera de resoldre democràticament i amb 
ple respecte als drets humans els conflictes polítics. I, en aquest cas, el que està pas-
sant ara mateix a Israel respecte a la població palestina dista de ser una aposta per 
una resolució democràtica a conflicte polític. Dista de ser una resposta que respecti 
els drets humans per aconseguir aquesta resolució d’un conflicte i, de fet, hi va tot 
en contra. Creiem que és una actitud, una posició que alimenta radicalismes, que 
alimenta l’enquistament del conflicte i possibles escalades. 

Per tant, totalment d’acord, com diem, amb el contingut d’aquesta proposta de 
resolució. I, evidentment, donant també aquesta empenta a que des de totes les insti-
tucions de Catalunya –també el nostre Govern– contribuïm a..., és, creiem, el sentir 
de la majoria de la societat catalana, i és que es respectin sempre els drets humans, 
i en l’acció de govern, amb l’acció en els diferents àmbits, s’avali el que són aque-
lles línies de treball de resolucions democràtiques i, com diem, amb ple respecte als 
drets humans. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn d’En Comú Podem i té la paraula la 
diputada Susanna Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Moltes gràcies, president. Doncs, efectivament, és un moment molt important, 
crec, en la història d’aquesta Comissió d’Acció Exterior. 

Hem parlat moltes vegades de la situació de discriminació, de vulneració de drets 
humans i d’apartheid que viu el poble de Palestina a conseqüència de les accions mi-
litars i d’ocupació i de vulneració de drets que fa l’Estat d’Israel. Però és una de les 
poques vegades –per no dir la primera– que, efectivament, votarem claríssimament 
el reconeixement que el que existeix a Israel és un règim d’apartheid que exclou les 
persones de la garantia de drets en funció del seu origen i de la seva identificació 
amb l’Estat d’Israel. 

Per tant, nosaltres considerem que és un moment molt important, que hem d’a-
grair que Amnistia Internacional i Human Right Watch hagin fet uns informes ex-
haustius. Són unes de les organitzacions més prestigioses i més importants a nivell 
internacional a l’hora de fer aquests informes de vulneració de drets humans, i cre-
iem que aquest és un salt endavant perquè tampoc és cert..., o, de fet, és cert que 
no és la primera vegada que en sentim a parlar. Aquí mateix hem tingut comparei-
xences, hem pogut llegir denúncies que fan altres organitzacions que treballen a 
Palestina. Vam veure la detenció arbitrària d’una cooperant que estava treballant en 
la garantia del dret a la salut, i va haver-hi una detenció arbitrària i va estar mesos 
empresonada fins que la van poder alliberar, la Juani. 

Però també és cert que hi ha hagut resolucions de Nacions Unides que també ho 
han dit, que també han dit que es dona aquesta situació, que s’ha dit que l’Estat d’Is-
rael està vulnerant els drets humans. Hi ha resolucions que apunten a que s’han de 
prendre accions contra aquest Estat d’Israel.

I això és el que fem en aquesta proposta de resolució. Per una banda, recollir el 
que diuen els informes i les recomanacions dels informes d’Amnistia Internacional  
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i Human Right Watch. I, d’altra banda, demanar que tant el Govern de la Generalitat 
de Catalunya com el Govern de l’Estat –perquè està inclòs també en aquesta pro-
posta de resolució i nosaltres farem tot el possible perquè així sigui també en aquell 
nivell de l’acció exterior de l’Estat espanyol– siguin conseqüents amb les vulnera-
cions de drets humans. I que si ara, quan hi ha hagut un atac de Rússia a Ucraïna, 
una guerra, una invasió, que s’han vulnerat els drets, que s’han assassinat persones 
a través de bombes i d’atacs indiscriminats, ràpidament s’han posat en marxa san-
cions, que no s’utilitzi aquesta vara de doble mesura per en alguns casos sí activar 
aquestes sancions ràpidament i en d’altres casos no fer-ne cap i no fer-ne cap ús. 

Per tant, denunciem això també. Demanem que hi hagi una acció decidida per 
part de les administracions en no fer cap actuació que justament porti a legitimar 
aquesta vulneració de drets humans que fa Israel. I és una cosa que ens han explicat 
moltes vegades aquí, doncs, que a la pàgina web d’Acció, per exemple, quan es parla 
d’Israel i d’incentivar les inversions i l’activitat de les empreses catalanes a Israel, 
no s’esmenta pràcticament que hi hagi un conflicte i una situació de conflicte intern 
ni de vulneració de drets humans en el cas d’Israel. 

És clar, negar una evidència que només cal mirar a diaris i televisions per cons-
tatar-la, doncs, claríssimament no ajuda a que aquestes empreses catalanes tinguin 
una real dimensió del que està passant a Israel. 

Per tot això, defensem i demanem el vot a favor d’aquesta proposta de resolució 
de la qual hem acceptat les esmenes presentades pel Partit Socialista de Catalunya.

El president

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Socialistes, que ha presentat 
esmenes i ho farà el diputat Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. Bé, com ha estat denunciat per alguns dels grups que pro-
posaven el text d’aquesta proposta de resolució, el Grup Socialistes ha presentat 
diverses esmenes –en concret, quatre– a diferents punts de la part resolutiva de la 
proposta de resolució que nosaltres estimàvem que aportaven un matís rellevant al 
text, i com que han estat assumides, evidentment, ho agraïm i no ens estenem es-
pecialment en la defensa d’aquestes esmenes en concret perquè, com dic, han estat 
assumides.

El que sí que volem subratllar és que la situació que viu la població palestina 
sotmesa a l’ocupació israeliana és una situació que no es pot dir que estigui bloque-
jada, sinó que és pitjor, que és que empitjora a mesura que avança el temps, perquè, 
entre altres coses, l’expansió de les colònies, l’apropiació de terres, l’apropiació de 
recursos naturals, recursos hídrics, etcètera, en una zona en què no només n’hi ha 
escassetat, sinó que està densament poblada, doncs, suposa un risc per a la viabili-
tat de l’Estat palestí, que pugui tenir una mínima continuïtat territorial i un mínim 
de viabilitat, com dicten des del punt de vista de desenvolupament econòmic, com 
social, etcètera, no? 

I, evidentment, el conjunt de disposicions legals que afecten la població palestina 
en els territoris ocupats, doncs, han merescut l’anàlisi d’organitzacions internacio-
nals com les que s’han esmentat –com Human Rights Watch i Amnistia Interna-
cional–, però també han estat objecte d’altres informes i estudis. Un dels recents és 
el que ha emès Michael Lynk, relator especial de Nacions Unides sobre la situació 
dels drets humans als territoris palestins, que va presentar un informe al Consell de 
Drets Humans en què arribava a conclusions molt similars a les que arriben aques-
tes dues organitzacions no governamentals que són esmentades a la proposta de re-
solució i que queden també reflectides en el text de la part resolutiva de la proposta 
de resolució. 

Per tant, nosaltres podem avançar, assumides aquestes esmenes, que donarem 
suport al text.
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El president

Gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari de VOX. Té la paraula el 
diputat Tarradas.

Alberto Tarradas Paneque

Gràcies, president. Simplement manifestar l’abstenció del Grup Parlamentari 
VOX en aquest punt. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat, i ara és el torn del Grup de Ciutadans. Té la paraula el diputat 
Matías Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Sí, gràcies, president. Bé, també anunciar que no donarem suport a aquesta pro-
posta de resolució, que traspassa a bastament les competències d’aquest Parlament. 

Veiem, com hem vist ja en altres propostes de resolució anteriorment en aquesta 
comissió, doncs, que segueix el gir d’Esquerra Republicana, la seva posició històrica 
envers el conflicte israelopalestí. 

Bé, jo els diria: tots tres grups proposants tenen una bona representació també al 
Congrés dels Diputats –a les Corts Generals– i potser caldria que portessin aquesta 
qüestió, doncs, a les Corts Generals, on sí que hi ha una competència plena respecte 
a aquestes qüestions, no?

Per tant, ja he anunciat que no donarem en cap cas suport a aquesta proposta de 
resolució. En tot cas, sí que demanem votació separada dels punts 1 a 4 en un bloc  
i dels punts 5 i 6 en un segon bloc. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. I, finalment, en absència del Grup Mixt, té la paraula el 
diputat Quim Jubert, de Junts per Catalunya.

Joaquim Jubert Montaperto

Gràcies, president. També demanarem votació separada dels diferents punts de 
la moció.

El president

Punt, disculpeu?

Joaquim Jubert Montaperto

Demanem votació separada de tots els punts de la moció.

El president

Ah, d’acord.

Joaquim Jubert Montaperto

Junts per Catalunya de cap manera pot donar suport a aquesta proposta de reso-
lució sobre la situació a Palestina pels motius que a continuació exposaré. 

Entenem que en cap cas és possible banalitzar el que va suposar la política 
d’apartheid a Sud-àfrica contra la població de color que responia a una posició pro-
fundament racista i colonial de la població blanca minoritària a Sud-àfrica. Banalit-
zar paraules fa que perdin el seu significat. I ho veiem aquests dies amb Rússia quan 
parla de «genocidi» o de «desnazificar» Ucraïna. 

El conflicte Israel-Palestina malauradament respon a una situació enquistada i de 
complexitat extrema. Però la societat israeliana és plural i multiracial, havent inte-
grat jueus de la diàspora provinents de molts llocs d’Europa, Amèrica, però també 
de l’Àfrica i el Magreb, notablement Sud-àfrica i precisament Etiòpia. 

Des de Junts per Catalunya donem suport a la recerca de vies de concòrdia i en-
tesa entre el govern d’Israel i les autoritats palestines. Per cert, tres eleccions des del 
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2019 a Israel i un govern de coalició de vuit partits. Sota cap concepte es pot donar 
a entendre que els partits que donen suport al govern consideren que l’Estat d’Israel 
comet un crim d’apartheid vers la població palestina.

L’impacte que tindria aquest posicionament per part del Parlament de Catalunya 
seria gairebé zero. No afectaria de cap manera les polítiques de govern democràti-
cament escollit a Israel, mentre que el perjudici que tindria en les relacions Catalu-
nya-Israel seria incalculable. 

Donarem suport als punts 3 i 4 de la moció perquè Amnistia Internacional i Hu-
man Rights Watch són entitats amb una llarga trajectòria en la defensa dels drets 
humans i han de poder comparèixer amb normalitat a la Comissió d’Acció Exterior 
del Parlament per parlar dels temes que considerin rellevants; també de la situació 
dels drets humans a Israel i Palestina o a qualsevol altre lloc del món, inclòs l’Estat 
espanyol.

El Govern de la Generalitat, a través de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, ja dona suport als defensors i defensores dels drets humans, així 
com a les entitats palestines i a unes lleis que treballen sobre el terreny. Condem-
nem l’espiral de violència com a eina de pressió entre les parts, amb els atemptats 
indiscriminats o les represàlies, com els assassinats selectius que van causar la mort 
a les periodistes Abu Akleh i Ghoffran Warasnah. Instem a que s’investigui per part 
de les autoritats locals.

No podem tampoc recolzar els punts 5 i 6 de la moció perquè van en contra de 
l’interès nacional de Catalunya. El seu contingut contradiu les polítiques del Govern 
de la Generalitat, atès que no considerem que l’Estat d’Israel comet un crim d’apar-
theid vers la població palestina, a més d’afirmar que el Govern de la Generalitat ha 
d’emprar totes les eines polítiques i diplomàtiques possibles per forçar un estat inde-
pendent a dur a terme un canvi en les seves polítiques. Implica un elevat desconei-
xement dels recursos i del grau d’incidència de què disposa aquest Govern. 

El Govern de la Generalitat aspira formar part de la comunitat internacional com 
a soci fiable, responsable i compromès amb els reptes globals. Això no passa per do-
nar lliçons sobre com han de comportar-se els governs democràticament escollits de 
tercers països amb els quals sí podríem establir relacions estratègiques en el futur. 
Ans al contrari, això només contribuirà a malmetre unes relacions properes entre 
Catalunya i Israel, sense cap benefici per a la comunitat palestina. 

Es tracta d’un brindis al sol i de postureig, molt en voga aquests darrers temps, 
però que no troba justa correspondència amb polítiques rebutjables practicades en 
altres llocs del món, especialment l’Orient Mitjà o el Magreb, sobre les quals aquest 
Parlament no s’ha pronunciat.

Per tant, lamentem que el nostre soci de govern doni suport a aquesta PR, posant 
per davant els interessos particulars als col·lectius i de país. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Un aclariment ara que procedirem a les votacions: po-
dríem fer tres blocs, 1-2, 3-4 i 5-6? (Veus de fons.) No. 3-4, 5-6, sí? I l’1 i 2 separats? 
(Veus de fons.) 3 i 4 per una banda, 5 i 6 per una altra, i 1 i 2 per l’altra. Ai, i 1 i 2 
separats.

Joaquim Jubert Montaperto

No.

El president

El 3 i 4 junts.

Joaquim Jubert Montaperto

Sí.
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El president

Els 5-6 junts pot ser? I l’1 i el 2 per separat.
Doncs procedirem a la votació.
En primer lloc, votarem el punt primer amb vots... (veus de fons), amb les esme-

nes incorporades, efectivament.
Vots a favor?
Vots a favor del Grup d’Esquerra Republicana, el Grup Socialistes, el grup dels 

comuns i el Grup de la CUP - Un nou cicle per guanyar. 
Vots en contra? 
El Grup de Junts per....(Veus de fons.) Grup de Junts –gràcies!–, Grup de Junts 

per Catalunya.
Abstencions?
La del Grup Parlamentari de VOX i la de Ciutadans. 
Queda aprovat amb 10 vots a favor, 4 en contra i 2 abstencions.
Procedim a votar el punt segon d’aquesta proposta de resolució.
Vots a favor?
El Grup de Junts per Catalunya, el grup republicà, el grup de la CUP, el Grup 

Socialistes i el Grup d’En Comú Podem. 
Vots en contra?
Abstencions?
El Grup de Ciutadans i el Grup Parlamentari de VOX. 
Per tant, són 14 vots a favor i 2 vots en contra. Aquest punt segon també queda-

ria aprovat.
I ara votarem en bloc els punts 3 i 4.
Vots a favor?
Vots a favor del Grup Parlamentari de la CUP, el grup republicà, el Grup de 

Junts per Catalunya, el Grup Socialistes, el Grup d’En Comú Podem. 
Vots en contra?
Abstencions?
El Grup Parlamentari de VOX i Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Per tant, aquests, els punts 3 i 4, queden aprovats amb 14 vots a favor i 2 en 

contra. 
I ara procediríem finalment a votar en bloc també els punts 5 i 6, que serien: 
Vots a favor?
El Grup Parlamentari de la CUP, d’Esquerra Republicana, de Socialistes i d’En 

Comú Podem
Vots en contra?
El Grup de Junts per Catalunya i el Grup de Ciutadans.
I abstencions?
El Grup Parlamentari de VOX. 
Per tant, aquest punt queda aprovat amb 10 vots a favor, 5 en contra i 1 abstenció. 

Una abstenció, eh? Molt bé.

Proposta de resolució sobre el retrocés en la transició democràtica 
a Tunísia

250-00590/13

D’acord, doncs, procedim al següent punt de l’ordre del dia, que és la proposta 
de resolució sobre el retrocés de la transició democràtica de Tunísia. És una propos-
ta de resolució a proposta del Grup Socialistes i tindrà la paraula el diputat Ferran 
Pedret.
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Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. Vam presentar aquesta proposta de resolució a l’abril del 22, 
després de que s’acumulessin una sèrie d’esdeveniments polítics i socials de relle-
vància a Tunísia, un país més veí del que acostuma a estar en l’imaginari col·lectiu a 
casa nostra. Un país que, com és sabut, va protagonitzar una de les primeres revoltes 
de les conegudes com a «primaveres àrabs» contra règims autocràtics, la coneguda 
com a «revolució del gessamí» i un dels pocs països on aquesta revolució democrà-
tica va donar peu a un procés de transició més o menys ordenat, en el que fins i tot 
hi ha hagut alternança en l’exercici del poder executiu a través de les urnes, cosa que 
no és tan evident en altres països que van participar d’aquests processos anomenats 
en global com a «primavera àrab», no?

Però el cert és que des d’un temps cap aquí, des de les eleccions presidencials 
del 2019 en què es va elegir l’independent Kaïs Saied, hi ha hagut un procés d’acu-
mulació de tots els poders en la presidència de la república. De fet, el senyor Saied, 
després de diversos conflictes amb algunes forces polítiques de l’Assemblea de Re-
presentants del Poble, el parlament tunisià, i d’un conflicte relacionat amb la for-
mació de la Cort Constitucional prevista en la Constitució del 2014, que encara no 
s’ha format, encara no s’ha constituït. El 25 de juliol va decidir fer cessar el primer 
ministre i el govern, va suspendre l’Assemblea de Representants del Poble i va aixe-
car la immunitat dels seus membres. Va anunciar que governaria via decrets i es va 
proclamar també fiscal en cap de la república. 

En la matinada del 23 al 24 d’agost del 21 Saied anuncia la suspensió del parla-
ment..., que la suspensió del Parlament es mantindria sine die. El 22 de setembre del 
mateix any emet un decret confirmant la continuïtat de les mesures d’emergència. 
També dissol la instància provisional encarregada del control de constitucionalitat 
dels projectes de llei, que era l’òrgan constitucional mentre no es formava la Cort 
Constitucional prevista en la Constitució del 14, i en aquest mateix decret s’atorga el 
poder legislatiu, que exercirà via decrets. El 29 de setembre nomena un nou govern, 
encapçalat per la primera ministra Najla Buden, tot i que es reserva les funcions que 
preveu la Constitució del 2014 per a la persona que ocupi la figura del cap de go-
vern..., i se les reserva el president de la república. 

Es tracta, en tot cas, d’un govern no sorgit de les urnes, nomenat enterament per 
Saied i que respon només davant de si mateix.

El 13 de febrer del 22, el president Saied va dissoldre el Consell Superior de la 
Magistratura i es va atribuir el poder de destituir jutges i magistrats. A més, en dates 
molt recents, es va, diguem, emetre la circular número 20, prohibint als ministres o 
als directors d’empreses i institucions públiques establir negociacions amb els sindi-
cats sense l’autorització del govern, com hem recordat, nomenat pel propi president 
de la república. 

Això és precisament un dels motius –no l’únic però un dels motius– de la vaga 
general que la Unió General de Treballadors de Tunísia està duent a terme en la data 
d’avui a Tunísia i per la que des del Grup Socialistes expressem tota la solidaritat 
amb el moviment obrer organitzat a Tunísia. 

Per tant, el president Saied, com es veu, concentra tots els poders, no està sota 
cap control efectiu i això em sembla que és clarament un risc d’involució democrà-
tica en aquest procés de transició democràtica a Tunísia i el risc d’una regressió cap 
a una forma de presidencialisme autocràtic. 

Per tot això, demanem que el Parlament de Catalunya expressi la preocupació 
per aquest retrocés en el procés de democratització de Tunísia i el suport a les forces 
polítiques i socials tunisianes que reclamen el restabliment de la plena vigència de la 
Constitució tunisiana del 2014 i la continuïtat del procés de democratització del país.

El president

Moltes gràcies, diputat. Doncs ara continuaríem amb el Grup Parlamentari de 
VOX, diputat Tarradas.
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Alberto Tarradas Paneque

Gràcies, president. Des de VOX, pues queremos expresar también nuestra preo-
cupación por la situación que pueden estar sufriendo nuestros vecinos en torno a la 
inestabilidad política y, sobre todo, por la amenaza yihadista que pueden sufrir de 
una forma creciente en caso de seguir debilitándose el poder democrático. 

Sin embargo, y como siempre repetimos en esta comisión…, y es que este Parla-
mento, pues, no tiene especiales competencias en esta materia más allá de expresar 
la preocupación –que está muy bien, ¿no?–, y, en cualquier caso, pues, deberían to-
marse medidas desde el Gobierno del Estado. 

Al mismo tiempo en esta sala vemos que existe una clara doble vara de medir. 
Se preocupan ustedes por ciertas situaciones de persecución que sufren algunos 
pueblos en el mundo y quieren que se condene de forma contundente. Sin embargo, 
cuando se trata de otros conflictos que afligen, por ejemplo, a nuestros hermanos 
cristianos alrededor del mundo, especialmente en aquellos países de mayoría mu-
sulmana, pues, ustedes no dicen absolutamente nada. 

Hace unas semanas vimos cómo una joven estudiante universitaria –Deborah 
Samuel se llamaba– fue brutalmente apaleada, lapidada y quemada viva por otros 
estudiantes musulmanes que consideraron que su fe católica, pues, ofendía a su dios 
y que por ese motivo debía ser brutalmente asesinada, como fue.

Hace pocos días también vivimos cómo un grupo de musulmanes asaltaron la 
iglesia católica de Nigeria mientras se celebraba la santa misa de pentecostés asesi-
nado brutalmente a más de cincuenta personas, entre ellos también mujeres y niños. 

Aprovecho para anunciar que desde el Grupo Parlamentario de VOX ya hemos 
registrado una iniciativa para que este Parlamento, pues, tenga la oportunidad de 
condenar el genocidio cristiano en que están sufriendo nuestros hermanos en Nige-
ria i en muchos otros lugares del mundo, una persecución dramática que persigue a 
más de 340 millones de personas en todo el mundo. 

Muchas gracias.

El president

Gràcies, diputat. A continuació, té la paraula la CUP - Un Nou Cicle per Gua-
nyar, el diputat Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Sense més arguments dels que ja han estat presentats pel grup 
proposant donarem suport a aquesta proposta de resolució i també volem denunciar 
el discurs d’odi que acabem d’escoltar amb aquesta vinculació entre islam i crimi-
nalitat. 

Gràcies, president.

El president

Gràcies, diputat. A continuació, té la paraula la diputada Susana Segòvia del 
Grup d’En Comú Podem.

Susanna Segovia Sánchez

Moltes gràcies. També sumant-nos a l’explicació i agraint al Partit Socialista la 
possibilitat de portar aquesta proposta de resolució que ens ajuda com a Parlament 
de Catalunya a posicionar-nos també sobre la situació preocupant que està vivint Tu-
nísia. Una Tunísia que, efectivament, per molta gent gairebé va aparèixer a l’escena 
internacional a partir de la primavera àrab, el 2011. I que des d’allí es va estendre a 
altres països, però que ràpidament va quedar gairebé en l’oblit. 

És molt difícil trobar pàgines d’informació o notícies sobre el que està passant 
ara a Tunísia. Creiem que és important visibilitzar-ho, que és important que enten-
guem que el futur dels països de la riba de la Mediterrània està directament rela-
cionat amb el nostre futur, el present i el futur, i que, per tant, és responsabilitat  
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i és obligació d’aquest Parlament posicionar-se i mostrar la seva preocupació pel que 
allà està passant. 

Nosaltres volem destacar que en aquesta comissió, sempre que s’han portat pro-
postes de resolució que, efectivament, el que tenien com a objectiu és condemnar la 
violació de drets humans i els crims que es cometen vulnerant aquests drets humans 
de moltes poblacions arreu del món, això s’ha pogut parlar, s’ha pogut debatre i s’ha 
pogut votar. 

Que si aquestes denúncies les porta una força d’ultradreta que el que fa és dir que 
les persones que moren a la Mediterrània moren pràcticament perquè volen, perquè, 
en realitat, ja se sap que es podien quedar a casa seva, però creuen el mar i per això 
els passa el que els passa. No acceptarem que sigui un grup d’aquesta orientació po-
lítica qui ens doni lliçons de què són i què no són les denúncies de les vulneracions 
dels drets humans. 

I també volem aprofitar per condemnar aquesta vinculació que es fa entre una 
religió que practiquen milions de persones i uns grups terroristes en concret que 
utilitzen aquesta religió de forma fanàtica i ultra per assassinar altres persones amb 
les quals no comparteixen precisament aquesta religió. Però, hi insistim, l’islam són 
milions i milions de persones i milions i milions de persones pacífiques i pacifistes. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup de Ciutadans. Té la paraula el 
diputat Matías Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Gràcies, president. Bé, ens trobem amb aquesta proposta de resolució en què el 
Govern d’Espanya, bé, un grup com el PSC que conforma, que és part del principal 
grup parlamentari que dona suport al Govern d’Espanya, doncs, presenta aquesta 
proposta de resolució aquí al Parlament de Catalunya.

Mirin, podem compartir la preocupació per les dificultats que troba la democrà-
cia per desenvolupar-se amb normalitat en molts països, fins i tot alguns del nostre 
entorn geogràfic, no? La descripció de l’exposició de motius és prou preocupant. Per 
tant, és més fàcil encara compartir aquesta preocupació, però, en tot cas, recordar 
que el PSC té tota mena de facilitats, té les portes del Congrés dels Diputats obertes 
per presentar aquesta proposta de resolució, encara que sigui en forma de proposició 
no de llei, al Congrés dels Diputats. 

Per tant, potser seria aquest el primer pas; si no, més enllà encara, per descomp-
tat el mateix govern d’Espanya té totes les competències. Té competències plenes 
en política exterior i podria dir la seva, pot dir la seva i pressionar, si escau, doncs, 
el govern o aquells que ostenten a hores d’ara el poder a Tunísia per tal de que es 
torni a la sendera democràtica i jo els esperonaria perquè ho fessin per aquesta via. 
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya. Té la paraula el diputat Josep Rius.

Josep Rius i Alcaraz

Moltes gràcies, president. Des de Junts per Catalunya ja us avancem que votarem 
favorablement a tota la tota la proposta de resolució. També des de Catalunya sabem 
bé el que és defensar la democràcia i els principis bàsics que l’han de regir, el dret 
que té la ciutadania i les majories que la conformen a poder optar, doncs, per un 
país de progrés i de justícia social, i és el mateix que volem per a nosaltres. També 
ho volem per a la resta de nacions, per al món.

Unir-me també –ho han fet companys meus aquí– a la denúncia d’aquest discurs 
d’odi xenòfob que ha fet anteriorment un diputat en aquesta mateixa sala. Això és 
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un discurs feixista de manual i penso que és inacceptable. I crec que el món, i Euro-
pa en particular, ja està amb massa exemples a la història que s’han sentit discursos 
d’aquests i sabem també com han acabat sempre.

Tornant a la proposta de resolució, el que està succeint a Tunísia és d’una gran 
preocupació, però especialment també per als països de la Mediterrània, ja que, 
com s’ha dit, el poble tunisià va ser el que va desencadenar la primera primavera 
àrab l’any 2011. De fet, va ser l’únic país on va reeixir i va triomfar d’alguna certa 
manera. Egipte va caure en un règim militar, Síria i Líbia estaven en una situació 
de fallida..., i, a més, per la situació geoestratègica també de Tunísia, per l’estabilitat 
no només de la seva regió, sinó també del seu voltant, fa patir que hi pugui haver un 
col·lapse democràtic del país i si les coses no es fan ben fetes. 

Això se suma a una situació econòmica complexa, amb un elevat endeutament, 
una disminució d’ingressos, taxes elevades d’atur, sense comptar la pandèmia, lògi-
cament, de la COVID, que en aquests països ha fet..., ha tingut un impacte i ha in-
tensificat els reptes estructurals que el país ja tenia de per si.

Finalment, fer constar també que instàncies internacionals com Estats Units i 
França també s’han pronunciat en la necessitat de dur a terme bé aquesta transició 
política i democràtica, i que es faci i es faci amb garanties, amb un parlament en ple 
funcionament i amb una constitució amb una carta magna vigent. 

Des de Junts creiem que aquesta proposta de resolució va en la línia d’aquesta 
feta a escala internacional, per això us la compartim i també per això hi donem su-
port. Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. I, finalment, té la paraula, per part del grup republicà...

Juli Fernàndez i Olivares

Moltes gràcies, president. En primer lloc, rebutjar aquest discurs que ens porta a 
les croades o sembla que vulgui enfrontar Occident amb Orient. En cap cas ens tro-
baran en aquest treball. Nosaltres treballem perquè els drets humans siguin respec-
tats arreu i que les religions no siguin utilitzades per enfrontar les persones. 

Sobre la proposta de resolució, i en un dia com el d’avui, en el que tenim una 
vaga general a Tunísia a la que li mostrem tot el nostre suport, no només en el sentit 
de vot que tindrem en aquesta proposta de resolució, que és favorable, sinó també 
des d’aquí, doncs, amb el nostre posicionament polític. Compartir amb tots vostès 
que creiem que és molt oportú que avui tinguem aquesta oportunitat, no només per 
tots els posicionaments abans plantejats pel grup proposant i per altres grups, sinó 
també perquè aquest posicionament es dona en un moment en el que hi ha hagut la 
dissolució –que no la suspensió, que ja feia gairebé un any que hi era– del Parla-
ment i, per tant, en un estadi en el que segurament ens juguem avançar cap a la via 
democràtica o recular cap a l’autocràcia, com en altres països de l’entorn de Tunísia.

Per tant, creiem que els pronunciaments polítics dels diferents parlaments demo-
cràtics o institucions internacionals –com hi ha hagut des de la Unió Europea a l’Alt 
Comissionat de les Nacions Unides, passant per diferents presidents i autoritats de 
diferents estats– són interessants i útils per poder, doncs, avançar en aquesta línia 
que Tunísia va marcar el 2014, amb la revolució del gessamí, i que va reeixir i que 
des de fa, doncs, poc més d’un any està en risc d’involucionar. 

Per tant, el nostre vot serà favorable i el suport als dos punts de la proposta de 
resolució. 

Moltes gràcies, president, gràcies a tots i a totes. 

El president

Moltes gràcies, diputat. Doncs com que no s’han presentat esmenes, si us sembla, 
passem a la votació de la proposta de resolució. 

Vots a favor? 
Vots en contra?
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Abstencions?
Per tant, han estat 14 vots a favor i 2 abstencions. Queda aprovada la proposta de 

resolució presentada pel Grup Socialistes.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Transparència 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 

354-00114/13

I passem al punt 3, que és la sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ac-
ció Exterior, transparència amb la consellera d’Acció Exterior perquè informi sobre 
la despesa del delegat del Govern als Estats Units d’Amèrica en els darrers mesos. 
És una proposta que ha fet el Grup de Ciutadans. Vol verbalitzar la petició?

Matías Alonso Ruiz

Sí, gràcies, president. Molt breument, aquesta sol·licitud és una nova crida a la 
transparència en la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació. 

Avui mateix, a la Comissió d’Afers Institucionals s’ha debatut i s’ha votat la sol-
licitud de Ciutadans de compareixença, precisament, del delegat del govern als Es-
tats Units d’Amèrica, doncs, perquè informi de la seva activitat, no? I bé, lògicament 
o no tan lògicament però previsiblement, ha passat el que prevèiem que passaria, que 
és que s’ha rebutjat aquesta sol·licitud de compareixença. I a més a més, s’ha fet amb 
l’argument..., un argument que ja estem veient..., hi han grups, hi han determinats 
diputats que segueixen pensant que són una mica el melic del món, no? I l’argument 
que s’ha fet servir és que aquesta persona –el delegat dels Estats Units d’Amèrica–, 
doncs, és víctima, si més no, de repressió política. 

Escolti’m, de ben segur que hi ha milers de ciutadans catalans que estarien dis-
posats a passar per aquest greuge de la discriminació i de la repressió política, so-
bretot, si es fa, doncs, dels braços d’aquest règim que s’ha instal·lat a la Generalitat 
de Catalunya, que cada cop és més opac i que cada cop té més mancances demo-
cràtiques. 

Per tant, demanem la sol·licitud perquè comparegui en sessió informativa la con-
sellera d’Acció Exterior i Govern obert perquè ens informi, precisament, sobre l’ac-
tivitat del delegat del Govern als Estats Units d’Amèrica els darrers sis mesos.

El president

Moltes gràcies, diputat. Hi ha algun altre grup que vulgui intervenir amb relació 
a aquesta proposta? Si no és així, procediríem a votar aquesta sol·licitud. 

Vots a favor? 
El Grup de Ciutadans, el Grup d’En Comú Podem, el Grup Socialistes i el Grup 

Parlamentari de VOX.
Vots en contra? El grup parlamentari republicà, el Grup de Junts per Catalunya 

i el Grup de la CUP - Un Nou Cicle per Guanyar.
Per tant, amb 7 vots a favor i 9 en contra aquesta sol·licitud decau.

Sol·licitud de compareixença de Carles Puigdemont, membre de la 
delegació 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 

356-00708/13

Passem al següent punt, el punt número 4, que és la sol·licitud de compareixença 
del president Carles Puigdemont, membre de la delegació del Parlament Europeu 



DSPC-C 344
16 de juny de 2022

Sessió 14 de la CAETC  16

a la Conferència sobre el Futur d’Europa davant de la Comissió d’Acció Exterior i 
Transparència. És una proposta del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Té la 
paraula del diputat Josep Rius per verbalitzar-la.

Josep Rius i Alcaraz

Molt, molt succintament. És la sol·licitud de compareixença perquè es puguin 
tractar les conclusions que es van fer amb els treballs de la Conferència sobre el Fu-
tur d’Europa.

Lògicament, aprofitar una vegada més per denunciar el fet de que el president 
Puigdemont pugui transitar lliurement per tota la Unió Europea, excepte per l’es-
tat pel qual ha estat escollit, precisament, eurodiputat i gràcies al qual ha pogut fer 
aquests treballs. Diu molt de les contradiccions que poden patir, diguem-ne, alguns 
respecte a aquestes qüestions, però pensem que és bo que pugui comparèixer aquí i 
que es pugui explicar en primera persona, com, de fet, sempre que ha tingut l’opor-
tunitat de fer, doncs, ha fet.

El president

Moltes gràcies, diputat. Sí, diputat Tarradas...

Alberto Tarradas Paneque

Sí, no, simplemente decir que, pues, nunca había votado tanto entusiasmo una 
propuesta del Grupo Parlamentario de Junts. 

Simplemente añadir que, para comparecer, pues, agradeceríamos que compare-
ciera también en persona, ¿no? Que dice que no puede circular por España, todo lo 
contrario. Pero si estamos deseando que vuelva, tenemos muchísimas ganas de que 
venga el señor Puigdemont para acá, que comparezca en esta comisión y después 
que comparezca delante de un juez por los graves crímenes que ha cometido. 

Así que, lógicamente, votaremos a favor para que vuelva el señor Puigdemont y 
podamos meterlo en la cárcel, donde tiene que estar. 

Gracias.

El president

Diputat, li ofereixo l’oportunitat que retiri les acusacions que ha fet parlant de 
crims comesos pel president Puigdemont. Té l’oportunitat de retirar-ho. Sí o no? 

Alberto Tarradas Paneque

No.

El president

D’acord, gràcies. (Matías Alonso Ruiz demana per parlar i el president li dona 
la paraula.)

Matías Alonso Ruiz

Sí, president. Només davant el dubte de si la compareixença del senyor Puigde-
mont seria presencial o no, i amb la sospita de que potser serà telemàtica, doncs ens 
abstindrem de donar suport a aquesta sol·licitud. 

El president

Aquesta comissió té per costum d’oferir les diferents vies que, afortunadament, 
el segle XXI ofereix a totes les persones que són convidades a participar-hi. Només 
recordem a la legislatura anterior que qui es va negar repetidament a comparèixer 
en les diferents comissions d’aquest Parlament van ser membres actuals o antics del 
Govern espanyol, i n’hi han pocs d’altres que puguem reconèixer per qüestions..., 
que la seva obligació de comparèixer... 

I, per tant, en aquesta comissió actuarem exactament de la mateixa manera, fa-
cilitant a tots els compareixents que puguin ser-hi i buscant les explicacions de tots 
aquells que no hi volen ser. 
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Matías Alonso Ruiz

Per tant, ens abstindrem.

El president

Ara procedirem a la votació, diputat. 
(David Pérez Ibáñez demana per parlar.) Sí, té la paraula el diputat del Grup 

Socialistes.

David Pérez Ibáñez

Gràcies, president. Més enllà del senyor Puigdemont, li demanem que vingui a 
parlar de la COFE. En vam parlar en la darrera comissió parlamentària, que el re-
presentant del Govern va explicar les coses que ja s’havien fet, no? Vam tenir un 
debat, vam poder preguntar-li a ell i ens va dir el que s’havia fet, el que no s’havia 
fet. De fet, també la consellera ho ha fet. 

«No, és que el senyor Puigdemont com a diputat també ha fet alguna cosa.» I la 
tira de diputats europeus han fet moltes coses en tot això. La primera vegada que ve 
el senyor Puigdemont a parlar en aquest Parlament ha de ser per la COFE? Bé, la 
primera o la segona, no ho sé, ha vingut moltes vegades.

De manera parlamentària nosaltres no ho veiem –nosaltres no ho veiem. No pas-
sa res. Però nosaltres pensem que el tema de la Conferència sobre el Futur d’Euro-
pa ja s’ha debatut en seu parlamentària i el fet ara de que vingui o pugui venir un 
diputat europeu, sota el nostre punt de vista, no té lògica, eh? Perquè d’aquest tema 
ja se n’ha parlat. 

Si vol venir el senyor Puigdemont per parlar d’altres temes, escolta’m, estaríem 
encantats. Per parlar de la COFE, no, perquè aquest tema ja s’ha parlat i ja s’ha dis-
cutit en seu parlamentària. De fet, la darrera comissió, en aquesta mateixa sala, si no 
m’equivoco, president, va ser la darrera comissió que hem parlat de tot això. 

Per tant, jo també anunciaria el vot contrari. Bé, seria, de fet, el primer que anun-
ciaria el vot contrari a aquesta compareixença. Hi insisteixo, eh? Perquè, d’aquest 
tema, ja n’hem parlat.

El president

(Meritxell Serret i Aleu demana per parlar.) Sí, consellera Serret, quan vulgui, 
té la paraula.

Meritxell Serret i Aleu

Sí. Gràcies, president. Per part d’Esquerra Republicana ja anuncio –ja que estem 
anunciant vots–, doncs, que estarem a favor d’aquesta compareixença, de la matei-
xa manera que també –i avanço, eh?, i així no caldrà fer la intervenció–proposem 
la compareixença de l’altre eurodiputat, Jordi Soler, com també hem proposat la 
compareixença del responsable de l’oficina de la Comissió Europea, perquè potser 
sí que hi va haver una intervenció per part del Govern de Catalunya, del secretari, 
per parlar de la Conferència sobre el Futur d’Europa, però la Conferència sobre el 
Futur d’Europa i l’impacte i la transcendència que se n’esperaven, i els temes i les 
conclusions que se n’han tret..., creiem, primer, que en dona prou perquè puguem 
també escoltar les altres perspectives de com s’ha viscut aquest projecte a nivell del 
cor d’Europa –per tant, al Parlament Europeu i les persones que han estat en els òr-
gans d’organització d’aquesta Conferència sobre el Futur d’Europa; en aquest cas, 
dos eurodiputats que són dels nostres grups parlamentaris. 

I, francament, trobo una mica pobre l’argument que ha expressat el PSC perquè 
per aquesta regla de tres sembla que si un dia ve un compareixent a parlar de rega-
dius no ha de tornar a vindre mai cap més compareixent per parlar d’aquell tema.

Per tant, jo crec que el que ens interessa com a societat, com a Parlament, i, per 
tant, també en aquesta comissió, és que puguem escoltar sempre el màxim de veus, 
que puguem fer debats profunds i contrastats sobre elements que considerem que 
són d’interès i per al futur de la ciutadania. 
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I, en aquest cas, la Conferència sobre el Futur d’Europa, per les expectatives que 
havia generat, per les conclusions que se n’han generat i per allò que no sabem si 
tindrà o no tindrà de conseqüències, creiem que és bo que hi hagi la compareixença 
del president Puigdemont, per descomptat, de l’eurodiputat Jordi Soler, del repre-
sentant de la Comissió Europea i de les persones que, si cal també d’altres grups, 
puguin arribar a proposar en la comissió que considerem. Però creiem que el debat, 
i sobre aquests temes, sobre el futur d’Europa, sempre és bo i, com més veus, millor. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Si no hi han més peticions d’intervenció, procediríem a 
la votació d’aquesta sol·licitud de compareixença del president Puigdemont. 

Vots a favor?
Vots a favor del Grup Parlamentari de la CUP - Un Nou Cicle per Guanyar, del 

grup republicà, del Grup de Junts per Catalunya, del Grup de VOX.
Vots en contra?
El Grup Socialistes. 
I abstencions?
Del Grup Parlamentari de Ciutadans i del Grup Parlamentari d’En Comú Po-

dem. 
Per tant, aquesta sol·licitud avança amb 10 vots a favor, 4 vots en contra i 2 abs-

tencions. 

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 

356-00709/13

Procedim al següent punt, la sol·licitud de compareixença de l’Olivier Rama-
dour, cònsol general de França a Barcelona, davant d’aquesta comissió, a proposta 
de Junts per Catalunya. Diputat... 

Josep Rius i Alcaraz

Molt ràpidament, perquè pugui donar compte de la presidència francesa a Eu-
ropa i, per tant, creiem que la presència del cònsol de França sempre és interessant 
perquè ens pugui explicar les darreres novetats que hi hagi pogut haver i ens doni 
detalls sobre aquesta presidència a la qual he fet referència.

El president

Moltes gràcies, diputat. Algun altre...? D’acord, procedirem a la votació d’aques-
ta sol·licitud. 

Vots a favor?
El Grup de la CUP - Un Nou Cicle per Guanyar, el Grup d’Esquerra Republica-

na de Catalunya, el Grup de Junts per Catalunya, el Grup Socialistes, el Grup d’En 
Comú Podem. 

Vots en contra?
Abstencions?
Del Grup Parlamentari de VOX i del Grup de Ciutadans. 
Per tant, aquesta sol·licitud queda aprovada amb 14 vots a favor i 2 en contra. 
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Sol·licitud de compareixença de Jordi Solé, membre de la delegació 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 

356-00711/13

El punt número 6 es refereix a la sol·licitud de compareixença de l’eurodiputat 
Jordi Solé i és una proposta del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Té la 
paraula...No cal, ja ho has expressat en els termes que l’has introduït anteriorment.

Meritxell Serret i Aleu

L’hi agraeixo, president, però jo crec que amb la intervenció d’abans..., crec que 
queda justificada per part nostra la petició de sol·licitud de compareixença de l’eu-
rodiputat. Gràcies.

El president

Teniu tota la raó, diputada, he recordat que ho dèieu i ara he recordat que ho ha-
víeu explicat perfectament. 

Si no hi ha cap altra intervenció, procediríem a la votació d’aquesta sol·licitud.
Vots a favor?
El vot del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, de Junts per 

Catalunya, de la CUP- Un Nou Cicle per Guanyar i el Grup de Ciutadans. 
Vots en contra?
El Grup Socialistes.
I abstencions?
El Grup Parlamentari de VOX i el Grup Parlamentari d’En Comú Podem. 
Per tant, aquesta sol·licitud també queda aprovada amb 10 vots a favor, 4 en con-

tra i 2 abstencions. 

Sol·licitud de compareixença d’un representant de la Representació de 
la Comissió Europea a Barcelona davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Transparència i Cooperació perquè informi sobre les conclusions de la 
Conferència sobre el Futur d’Europa 

356-00712/13

El punt número 7 és la sol·licitud de compareixença d’un representant de la repre-
sentació de la Comissió Europea de Barcelona a la Comissió d’Acció Exterior. És a 
proposta del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana.

Meritxell Serret i Aleu

Com he dit en l’anterior intervenció, creiem que és positiu que hi hagi totes les 
veus i totes les perspectives. Per tant..., no? Vam tenir la perspectiva del Govern, 
tindrem perspectiva del Parlament Europeu a través d’eurodiputats. Ara demanem 
també de tenir la perspectiva de la Comissió, que va ser qui va impulsar, a nivell 
més concret, també tot el tema de la Conferència sobre el Futur d’Europa. I creiem 
que també es complementa fins i tot amb la intervenció que demanarem del cònsol 
de França, perquè és qui tenia la presidència en el moment de la Conferència sobre 
el Futur d’Europa. Per tant, ens permetrà tenir una visió global i completa del que 
ha sigut aquesta conferència amb les diferents visions i aportacions. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Si no hi han més torns d’intervenció, procediríem a la 
votació. Vots a favor d’aquesta compareixença?
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És el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, el Grup de Junts 
per Catalunya, el Grup de la CUP - Un Nou Cicle per Guanyar, el Grup Parlamen-
tari de VOX, el Grup de Ciutadans i el Grup d’En Comú Podem. 

Vots en contra?
Abstencions? 
Del Grup socialistes. 
Per tant, són 12 vots a favor i 4 abstencions. Aquesta sol·licitud de compareixença 

queda acceptada. 

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de 
les indicacions geogràfiques de productes artesanals i industrials i pel 
qual es modifiquen els reglaments (UE) 2017/1001 i (UE) 2019/1753 del 
Parlament Europeu i del Consell i la Decisió (UE) 2019/1754 del Consell

295-00126/13

I per tant... I ara ja entraríem en els darrers tres punts. El vuitè, que era aquest 
control del principi de subsidiarietat, amb relació a la proposta de reglament euro-
peu i del Consell relatiu a la protecció de les indicacions geogràfiques, productes 
artesanals i industrials, etcètera. Vau rebre en termini i en forma el correu amb el 
dictamen i, per tant, procediríem només a l’aprovació. 

Els dos junts, eh, vam dir? Sí. Hi ha algun grup parlamentari que tingui objec-
ció de votar els dos punts junts o per separat? No? Per tant, aquestes propostes de 
dictamen, que han estat rebudes en temps i forma i que ara ja se’ls acaba el termini, 
votaríem el dictamen en comissió.

Vots a favor?
Del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, el Grup Parlamentari Junts per 

Catalunya, del Grup Socialistes i del Grup d’En Comú Podem.
Vots en contra?
I abstencions? 
Grup de Ciutadans, el Grup Parlamentari de VOX i el Grup de la CUP. Per tant, 

tenim 13 vots a favor i 3 abstencions. Per tant, queda aprovat.

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, relativa al foment de l’ús d’energia procedent 
de fonts renovables; la Directiva 2010/31/UE, relativa a l’eficiència 
energètica dels edificis, i la Directiva 2012/27/UE, relativa a l’eficiència 
energètica 
295-00129/1

I, finalment, l’últim punt, que és que aquesta obertura de termini... (Veus de 
fons.) Per tant, en primer lloc hauríem de votar si aquesta comissió està a favor de 
l’elaboració del dictamen. Aquest seria el primer punt. En cas de que això fos posi-
tiu, com que el termini s’acaba sense que hi hagi noves comissions, ens hauríem de 
trobar en algun moment del Ple –com hem fet anteriorment– per aprovar l’esmentat 
dictamen i, si s’escau, les esmenes o millores que hagueu fet en el període indicat. 

Per tant, la primera votació és si aquesta comissió està a favor de l’elaboració 
d’aquest dictamen amb relació a aquest control del principi de subsidiarietat.

Vots a favor?
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Grup de Junts per Ca-

talunya, el Grup Socialistes i el Grup d’En Comú Podem. 
Vots en contra?
I abstencions? 
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Del Grup Parlamentari de la CUP - Nou Cicle per Guanyar, del Grup Parlamen-
tari de VOX i el Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Per tant, aprovem el dictamen amb 13 vots a favor i 3 abstencions.
I sereu comunicats per tal de fer aquesta reunió breu d’alguns minuts durant el 

proper Ple, no durant, sinó una pausa del proper Ple, per poder aprovar o no el dic-
tamen. 

(Veus de fons.)
D’acord, doncs establirem fins al 28 de juny el termini per presentar observa-

cions o qualsevol qüestió amb relació a aquest dictamen, d’acord? El 28 de juny. 
Per tant, si no hi ha cap més punt, aixecarem la sessió i demanaria als que teniu 

la duplicitat d’estar també a la comissió del Sàhara que us quedeu, que el seu coor-
dinador general ens pot recomanar algunes coses. 

Gràcies.

La sessió s’aixeca a tres quarts de quatre de la tarda i catorze minuts.
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