NOTA SOBRE LA CONFERÈNCIA DE PRESIDENTS DE LA REGIÓ
EUROPA
DE
L’ASSEMBLEA
PARLAMENTÀRIA
DE
LA
FRANCOFONIA (BUDAPEST (9,10,11 maig)

Aquesta nota té per objecte formular recomanacions en relació a
l´assistència d’una delegació del Parlament de Catalunya a la propera
sessió de la Conferència de Presidents de la Regió Europa de
l´Assemblea Parlamentària de la Francofonia.

Aquestes recomanacions es formulen fruit de l’experiència que ha
suposat l’assistència a sessions anteriors de l’Assemblea Parlamentària
de la Francofonia i de la seva Regió Europa.

1.- OBSERVACIONS EN RELACIÓ A LES DIFERENTS SESSIONS.

L’assistència als actes que organitza la secció hoste i l´encarregat de
Missió de la Regió Europa de l’Assemblea Parlamentària de la
Francofonia, fora sessions de treball (còctel de benvinguda, dinars,
visites culturals, etc.), presenta unes avantatges sobre les sessions de
treball
Les sessions de treball consisteixen, fonamentalment, en
presentacions de certs temes, per part d´autoritats o experts, i un
eventual debat posterior sobre les qüestions tractades.
Des d’aquesta perspectiva, la presència en aquests actes es limita a
exercir una funció de representació del Parlament de Catalunya en un
organisme internacional, alhora que es donaria compliment al mandat
de projecció de Catalunya a l’exterior que es deriva de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya i de la Llei d´Acció exterior i de relacions
amb la Unió Europea.
Més enllà de l’interès que puguin suscitar els temes tractats en aquesta
sessió de treball, la metodologia de les sessions de treball no permet
l´establiment de contactes i relacions intenses amb altres delegacions.
Al final de la sessió de treball, prevista pel dimecres 10 de maig de
2017, en l´apartat “divers” del programa, es podria avaluar la
possibilitat de fer una presentació per part de la Presidenta de la

situació política a Catalunya. Si així es decidís, seria recomanable
contactar amb el Sr Jean Paul Wahl, chargé Mission Europe, per tal
d´assegurar la intervenció de la Presidenta.
Pel contrari, els actes abans esmentats, fora de les sessions de treball,
esdevenen el moment idoni per tal d´establir els contactes amb altres
delegacions als efectes de l’exercici de funcions pròpies d’una
diplomàcia parlamentaria i d’una diplomàcia pública.
En aquest marc és on es poden exercir, amb més facilitat i oportunitat,
aquelles funcions a partir dels objectius que cada Presidència del
Parlament determini.
Així, a títol d’exemple, en aquests actes es pot exercir una funció
d’explicació institucional de la realitat política de Catalunya que evités
distorsions que es poguessin derivar de la manca d´informació o d’una
informació contrària als objectius de la Generalitat de Catalunya; es
poden acordar amb altres delegacions l´organització de trobades inter
parlamentàries, etc.

En definitiva, aquests actes són el moment idoni per tal d’establir una
xarxa de relacions privilegiades amb representants de parlaments
d’altres estats, que poden servir als interessos estratègics de la
Generalitat en diferents àmbits sectorials.

Finalment, l’assistència als actes esmentats, fora de la sessió de
treball, són valorats, especialment, per la secció hoste, en tant que
s’organitzen amb la finalitat de mostrar aspectes culturals, socials o
polítics rellevants de l’Estat que acull l’assemblea.

2.- OBSERVACIONS EN RELACIÓ A L´ELECCIÓ DE L’HOTEL

És preferible escollir l’hotel on es faci algun tipus d’activitat, atès que
aquests és l’hotel on s’allotjaran la majoria de delegacions i càrrecs de
l´Assemblea Parlamentària de la Francofonia que hi participin.
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