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LA SRA. PRESIDENTA:

(...). En primer lloc, els vull demanar si hi ha substitucions.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 1854/97, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
la desaparició de ciutadans i ciutadanes espanyols a
Llatinoamèrica.

Passarem a l’ordre del dia de la sessió d’avui. El primer
punt és una proposició no de llei, la 1854/97, presentada pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a la desaparició de ciutadans i ciutadanes espanyols a
Llatinoamèrica, especialment a Xile i Argentina. Per defensar
aquesta proposició no de llei, té la paraula el diputat Sr.
Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Malgrat els anys que han passat en
el cas de Xile, gairebé vint-i-cinc anys, des del cop d’estat i la
implantació de la dictadura, per l’efecte que va tenir sobre
l’opinió pública i la societat espanyola, en general, són fets
encara molt presents dins la consciència i dins la història recent
d’aquest país. Sabem fets de crims a la humanitat que van
representar desaparicions massives, assassinats massius en
aquells cops d’estat i a la dictadura posterior, i també sabem
que van resultar afectats ciutadans espanyols que es trobaven en
aquells països en el moment del cop d’estat i de la dictadura.
Posteriorment, amb el restabliment del sistema democràtic, en
aquests estats es va procedir a un intent de restablir l’estat de
dret i d’iniciar processos judicials per determinar els fets
ocorreguts. A pesar d’açò, i per les pressions de poderosos
grups militars en aquests països, es va realitzar una espècie
d’autoamnistia de les persones que van quedar després impunes
d’aquests crims.

A partir de la denúncia formulada per familiars de les
víctimes espanyoles, com a altres països d’Europa també ha
succeït, a partir d’aquesta denúncia, s’han iniciat aquests anys
un procés de cohesió particular, un procés per intentar aclarir i
arribar a les darreres conseqüències sobre aquells actes, i açò és
una cosa que hem de veure positivament, no només pel fet
particular, sinó també pel que representa de defensa dels drets
humans i dels tractats internacionals que fan referència a
aquestes qüestions.

El Senat espanyol, ja l’any 83, va aprovar una declaració
sobre la desaparició i els crims que havien ocorregut en aquests
països d’Amèrica, que els va qualificar de crims contra la
humanitat i terrorisme d’estat. En aquest sentit, els actuals
processos iniciats, a alguns països europeus ja finalitzats, es
troben amb moltes dificultats, moltíssimes dificultats, en els
països sudamericans, Argentina principalment, que no
compleixen els exhorts judicials que hi arriben.

En aquest sentit, Esquerra Unida ha presentat en els
parlaments autonòmics i també en el Parlament autonòmic
de les Illes Balears, una proposta, també és cert que
Esquerra Unida s’ha afegit a l’acusació particular com a
acusació popular en aquests moments, a nivell general i que
actua d’una forma directa en tot aquest procés, però a part
d’açò, hem volgut dur aquest debat als parlaments
autonòmics.

La proposició no de llei, de la qual faré lectura, diu
exactament el següent:

“El Parlament de les Illes Balears considera les
violacions massives i sistemàtiques de drets humans
realitzades durant les dictadures militars en alguns països
d’Amèrica només poden ser qualificades de crims contra la
humanitat, i les desaparicions forçoses, de delictes
continuats de (...) humanitat, exercits mitjançant pràctiques
terroristes magnificades, que han inclòs segrestos,
assassinats, extorsions i altres delictes.

Segon, el Parlament de les Illes Balears considera que és
obligació de l’Estat actuar per via judicial front a aquests
delictes, que han quedat, en la majoria dels casos, impunes
i que han tingut com a víctimes més de tres-cents ciutadans
espanyols. En aquest sentit, l’Estat espanyol pot i ha
d’actuar amb caràcter subsidiari, amb la finalitat d’assegurar
la tutela judicial efectiva.

Tercer, el Parlament de les Illes Balears considera que la
negativa a la colAlaboració judicial dels estats en els quals es
van cometre els crims no ha de ser obstacle perquè la
justícia espanyola arribi fins les últimes conseqüències en
l’exigència i depuració de responsabilitats. En
conseqüència, el Govern espanyol ha d’exigir el
compliment dels exhorts judicials, en virtut dels convenis
bilaterals subscrits, i exigir el compliment del Conveni de
Viena, sobre el dret dels tractats de 1969 o, en el seu cas,
denunciar els convenis incomplerts i l’estat que hagi
incomplit davant els organismes internacionals que
correspongui, i utilitzar per a açò totes les vies de què
disposa un estat de dret.

I per últim, i ja no és tan declarativa, sinó més executiva,
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
perquè ofereixi tot el suport polític i diplomàtic als
procediments judicials, ja que aquests no tenen cap altre
objectiu que donar cabuda i empara a les demandes de la
justícia i de veritat d’una societat encara commoguda, a la
qual s’ha negat el dret a la justícia efectiva i a la veritat i a
veure castigats els responsables dels crims comesos contra
la humanitat”.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Ha acabat, Sr . Diputat? Gràcies, Sr. Diputat. Grups que hi
vulguin intervenir? Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el
Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, crec que és bastant oportuna
aquesta iniciativa, ja que darrerament hem vist a través dels
mitjans de comunicació que el poder judicial espanyol ha
iniciat actuacions contra aquestes violacions de drets humans,
en les que varen ser afectats ciutadans i ciutadanes espanyols i
per tant, crec que és bo i molt correcte que el nostre parlament
digui coses sobre aquest tema de manera clara i contundent,
com les que es proposen en aquesta proposició no de llei, com
és condemnar qualsevol tipus de violació de drets humans, com
instar que el Govern espanyol actuï judicialment contra
aquestes violacions, qualsevol que sigui el país on han tingut
lloc. També hem d’afegir-nos que l’oposició que tenen alguns
dels estats implicats..., l’oposició a què s’investiguin aquestes
violacions de drets humans no ha de ser un obstacle per poder
actuar. Per últim, també estam d’acord que l’Estat ha d’oferir
tot el suport polític i diplomàtic als procediments judicials, per
tal que arribin a una resolució satisfactòria. Per tot això, el Grup
Mixt donarà suport a aquesta iniciativa. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Nacionalista
PSM, té la paraula el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari del PSM
també donarà suport a aquesta proposició no de llei. Els fets
dramàtics que van succeir tant a Xile com a Argentina a partir
dels cops d’estat que es van produir en aquests dos països no
poden quedar tancats o acabats a partir d’aquestes lleis que
s’han aprovat en aquests països, d’autoamnistia, lleis de punt i
final, per donar per tancada una situació que va resultar un
cúmul d’horrors.

El fet que s’hagi obert un procés, amb una acusació
particular que insta a actuar judicialment, obre la possibilitat
que es desemmascarin qui van ser els culpables de les
actuacions en contra de la humanitat que es van produir en
algun moment. Pensam que és lògic, coherent i positiu que el
Parlament de les Illes Balears aprovi una proposició no de llei
en el sentit que proposa avui Esquerra Unida. Per açò, donarem
suport a tots els punts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el diputat Sr. Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

En primer lloc, he de felicitar al grup proposant per la
presentació d’aquesta proposició no de llei i en coherència,
hi anunciï el vot favorable.

El cas de les dictadures són, en moltes ocasions,
anulAlacions de les llibertats, por; les pàgines més negres de
les dictadures sempre acaben escrites amb crims, amb
assassinats, darrera judicis sumaríssims, amb desapareguts.
Arriba un moment que les dictadures acaben per caure i es
recobren les llibertats, però encara després de recobrades
aquestes llibertats, hi ha persones que pateixen dia a dia els
efectes dels horrors, hi ha persones per a les quals el temps
es va detenir en un moment determinat i cada dia, quan
s’aixequen, pensen en aquell dia que varen deixar de veure
una persona estimada o varen conèixer la notícia de la mort
d’aquesta persona.

Vivim a Espanya i als països a què fa referència quasi
subliminalment aquesta proposició no de llei una situació de
normalitat democràtica, però és cert que aquesta normalitat
democràtica, aquestes llibertats, poden ser consolidades,
però no per això s’ha de baixar la guàrdia, s’han de defensar
dia a dia. Veim que la intolerància, veim que els enemics
d’aquesta democràcia, d’aquesta llibertat tornen sorgir a
Europa, els tenim molt a prop a manifestacions integristes
a la zona del sud d’Europa i una d’aquestes postures
vigilants ha de ser intentar exigir que els culpables d’aquests
crims paguin pel que varen fer, no val la impunitat. Un crim
que quedi sense càstig pot assegurar la seva reincidència.

Per tant, crec que és interessant aquesta proposició no de
llei, crec que s’ha d’exigir al Govern de la nació que intenti
arribar fins on pugui en l’exercici de les competències per
defensar els ciutadans espanyols, amb totes les armes de què
disposi. S’ha de fer efectiva la tutela judicial i oferir tot el
suport perquè els responsables siguin castigats. Crec que
aquest compromís el va adquirir el president del Govern en
la recent visita que va fer a Argentina, quan es va entrevistar
amb una delegació de familiars desapareguts.

En definitiva, hem de felicitar de bell nou el grup
proposant i donarem suport a aquesta proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular, té
la paraula la diputada Sra. Ferrando.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Realment aquesta Comissió de Drets Humans, per
desgràcia, sempre hem de veure fets, i crec que tots els
partits polítics hi estam d’acord, però..., i estam d’acord
precisament a rebutjar-los, perquè són fets que realment han
commogut en un moment donat tota la societat i tots els
països, uns d’aquests van ser precisament els esdeveniments
i les situacions que varen viure determinats països
d’Amèrica, com a conseqüència de cops d’estat que varen
enderrocar governs democràtics i constitucionals i que varen
conduir que es produïssin tot una sèrie d’atemptats contra
els drets humans, detencions, segrestos, desaparicions,
eliminació de milers de persones de totes les edats,
professions, religions, ideologia i àmbits socials.

La veritat és que aquests fets que es varen produir en
certa manera d’una forma bastant continuada i efectiva en
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determinats països d’Amèrica llatina, varen commoure l’Estat
espanyol, que, va crear l’any 82 una comissió en el Senat
precisament per estudiar aquest tema, una comissió especial
d’investigació sobre la desaparició de súbdits espanyols a
països d’Amèrica.

M’han de perdonar si em faig un poc extensiva, però és que
he llegit aquest informe i crec que és molt important tenir-lo en
compte, perquè aquesta comissió va treballar durant un any,
quasi més d’un any i mig, sobre aquest tema, recopilant
informes, testimonis de diferents associacions, com són les
Madres de la Plaza de Mayo, la Comissió Interamericana de
Drets Humans, l’Organització d’Estats Americans, va recollir
tota una sèrie d’informes i testimonis que, la veritat, quan el
llegeixes, se’t posen els pèls de punta.

Però també m’agradaria destacar una sèrie d’aspectes sobre
aquest dictamen, que crec que és necessari que destaquem.
Aquesta comissió va tenir en compte que aquests fets s’havien
de distingir clarament, el que passava a Argentina, a Xile i a
Guatemala, és a dir, va fer una distinció clara de cada un
d’aquests països, no els va englobar tots dins el mateix sac,
perquè crec que una investigació d’aquest tema s’ha de fer
d’una forma seriosa i no un parlament autonòmic, ni un
parlament nacional ens hem de permetre determinades
lleugereses en aquest tema.

Voldria fer també referència a una de les declaracions a què
arribava, en les seves conclusions, aquesta comissió i és que
deia que se sentia obligada a declarar que ens trobàvem davant
una violació massiva del dret fonamental per antonomàsia, que
és el dret a la vida i a la dignitat humana, un dret emparat per
la constitució de tots els països civilitzats, protegida per la
Declaració Universal dels Drets Humans, proclamada per les
diverses esglésies, en concert, una eliminació així, de detinguts
i desapareguts, que no podia ser més que considerada crim a la
humanitat.

També m’agradaria fer referència a un paràgraf, crec que
interessant, i és que la Comissió, i ho diré en castellà, perquè
així estava, diu: “Tampoco se pretende, en modo alguno, erigirse
en jueces de una nueva etapa de la historia argentina que sólo los
argentinos podrán juzgar autorizadamente a medida que la
libertad y la perspectiva permitan el análisis”.

Jo crec que, en darrer lloc, qui va sortir bastant perjudicat en
tot aquest tema ha estat tota la població argentina.

Aquesta comissió recollia tota una sèrie de conclusions,
com és la necessitat de demanar explicacions més
satisfactòries sobre què havia passat amb els desapareguts,
instava el Govern perquè utilitzàs els mitjans al seu abast
per tal de poder-ho aclarir, i proposava que s’enviaria aquest
informe al Consell d’Europa i al parlament llatinoamericà
i a la Unió Interparlamentària per tal que declarassin aquests
fets com un crim contra la humanitat, i llavors, és clar, no
podem més que menys considerar, i aquest parlament, en
certa manera, aprovar-ho, allò que ja l’any 83 va aprovar la
comissió, que seria un poc el primer punt que ens presenta
la proposició no de llei que presenta avui Esquerra Unida,
però hem de ser conscients que l’únic que fem és ratificar
un poc el que va fer l’any 83 el Senat.

Quant als altres punts, a mi em sap greu, ho hem
comentat abans, per ventura hi ha filat massa prim i el
problema és que no estaríem molt d’acord tal com estan
plantejades un poc les propostes, perquè aquest parlament,
considerant unes coses que ens proposa avui aquí són
evidents, perquè així estan establertes a les lleis que hi ha
regulades en el nostre país (Llei d’enjudiciament criminal,
Llei orgànica del poder judicial, els tractats que s’han
signat), llavors, la consideració que s’ha d’actuar i que
l’estat té obligació d’actuar, jo crec que amb els
procediments judicials que hi ha ara en marxa i que aquí
s’han posat de manifest, ja es fa. L’obligació de l’Estat o la
necessitat que no s’aturin tots aquests procediments, crec
que ja vénen funcionant i les lleis ho estableixen així.

Per tant, no perquè no hi estiguem d’acord, però com
que hi ha uns procediments judicials en marxa i que
funcionen que el problema no és tant en aquests països, com
ha dit el Sr. Portella, no és tant en els països on ara es duen
a terme aquests procediments, sinó tal vegada després, amb
la posada en pràctica, consideram que això ja està establert
a les nostres lleis i que aquest parlament, tal vegada, no és
necessari que es pronunciï sobre una sèrie d’evidències que
les lleis ja ho tenen reglamentat, és a dir, la tutela efectiva
i judicial està contemplada a l’article 24 de la nostra
Constitució, i no és que correspongui, com diu vostè, a
l’Estat, aquí hi ha una confusió que tenien, si a l’Estat o al
Govern, correspon als jutges i tribunals dur aquesta tutela
efectiva. Per tant, està contemplat en la Constitució, i supòs
que el jutge no trobarà cap impediment que això sigui
efectiu, perquè la Constitució ho empara.

Per tant, si li pareix bé, i per unes qüestions pròpiament
tècniques i jurídiques, que no voldria que el Parlament es
pronunciàs d’una manera, com he dit, un poc lleugera, sense
conèixer molt bé com estan les situacions, quins són els
tràmits, i crec que hem de recalcar que el Senat hi va
treballar un any i mig, ens falten coneixements sobre com
està el tema, què és el que realment s’ha dut, on hi ha la
problemàtica, jo li proposaria, a Esquerra Unida, si li pareix
bé, una alternativa i que consistiria en el següent: “El
Parlament de les Illes Balears rebutja totes les violacions
massives i sistemàtiques dels drets humans comesos per
governants, funcionaris o particulars, que en molts casos
poden ser qualificats com a crits contra la humanitat. En
aquest paràgraf, també hi vull fer una incidència especial,
perquè així englobam no només el que va passar a un
moment determinat en els països d’Amèrica llatina, sinó
també, com hi ha fet referència el diputat del Partit
Socialista, a fets que ocorren també actualment. Jo crec que
avui en dia, per desgràcia, hi ha determinats països on els
atemptats contra els drets humans es produeixen,
concretament, lamentam la pràctica generalitzada de
detencions i desaparicions massives que es varen produir a
determinats països d’Amèrica llatina i de les quals varen ser
víctimes ciutadans i ciutadanes espanyols, així “el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat que
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utilitzi tots els mecanismes i instruments al seu abast per tal
d’eradicar aquests fets i per reparar a les víctimes d’aquests
fets, en concret a l’Argentina, Xile i altres països”. Gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada, Sr. Diputat, accepta l’esmena del
Grup Parlamentari Popular?

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Abans de la comissió, hem tengut
oportunitats de debatre amb la portaveu del Grup Popular
aquesta esmena. És cert que abans de la comissió li he fet veure
que podria ser acceptada aquesta esmena que ens presenten, el
que passa, i estic segur que la portaveu del Grup Popular ho
comprendrà, és que, en el transcurs de la comissió i de la
reflexió que en els minuts després de parlar-n’hi he pogut fer,
he considerat que no, i m’agradaria explicar-ho.

D’una banda, està bé que la Comissió de Drets Humans
pugui arribar a propostes unitàries, i comprenc que és l’esforç
principal que hem de fer tots els grups és que la propostes
puguin tenir el màxim suport possible i no provocar protestes
a què no es doni suport o que no siguin votades favorablement
per tots els grups. Ho entenc perfectament. En aquest sentit,
volia fer jo l’esforç anterior. Però hi ha un parell de qüestions
que m’impedeixen acceptar aquesta proposició, aquesta esmena
transccional. D’altra banda, si és vota particularment, el Grup
Popular no tendrà problemes per donar suport al punt número
u i al punt número quatre i sortiran, almanco, dos punts ja
aprovats per unanimitat i el Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida tendrà l’oportunitat de defensar els punts dos i tres que
formen part integral d’aquesta proposició no de llei, perquè és
cert que la portaveu de..., i primerament vull agrair també als
altres portaveus dels grups parlamentaris Mixt, Nacionalista i
Socialista, el suport que donen a aquesta proposta que presenta
Esquerra Unida.

Però voldria dir que des de l’any 83, a què fa referència la
portaveu del Grup Popular...., l’únic que fem és reafirmar una
cosa aprovada l’any 83 pel Senat i no és veritat, de l’any 83 a
l’any 97 han passat moltes coses en aquests països, s’hi han

produït moltes decisions, han quedat impunes molts crims
i també una cosa particularment significativa, és ara quan,
a partir d’una acusació particular de familiars de
desapareguts o d’assassinats en aquests països, s’han posat
en marxa un procediment judicial, però que no l’ha posat en
marxa l’Estat a partir del fiscal general, que hauria d’haver
estat una cosa que ha passat a altres països d’Europa, des
del propi estat es posa en marxa aquesta procediment i
nosaltres creim que és important la participació i la
presència de l’Estat en donar suport a aquest procediment
judicial i ja iniciat, i en aquest sentit, defensam el punt
número dos i el punt número tres, perquè és en aquest sentit
que fem la proposta, una major participació, perquè està
molt bé que el Sr. Aznar s’entrevisti amb les “madres de
mayo”, però després està bé que Espanya també doni suport
a aquests procediments i que ho faci amb tots els
mecanismes possibles, fins i tot la denúncia davant
organismes internacionals.

I aquestes dues qüestions que trobam a l’esmena
transaccional no queden prou ben aclarides i que l’esmena
transaccional generalitza molt el problema de la violació
dels drets humans i és clar, ens fem una pregunta, si
generalitzam el problema dels drets humans, podríem fer
una sola comissió de drets humans en aquest parlament a
inici de legislatura, dir que el parlament està en contra de la
violació dels drets humans i no fer-ne cap altra en aquest
parlament , i que aquesta comissió està per tractar temes
puntuals i concrets per rallar d’aquests temes i en aquest
sentit, a nosaltres ja ens sap greu, però no acceptarem
aquesta esmena transaccional.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Vol fer ús del torn de contrarèplica
Sra. Diputada?

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. La veritat és que a nosaltres
també ens agradaria, i de fet, quasi bé passant sempre així
que les proposicions o ls propostes en aquesta comissió han
sortit votades per unanimitat. El problema que jo planteig
aquí és que estam parlant i crec que estam parlant de temes
que cap dels qui som aquí coneixem en profundidat. Jo trob
que un parlament, ho he dit abans, no ens podem manifestar
d’una manera molt lleugera sobre temes molt importants,
perquè aquí no sabem quines són exactament..., i pel que
hem vist i parlant, crec que tots els grups no coneixem
exactament quines són les actuacions que s’hi duen a terme,
quina ha estat l’actuació de l’Estat. Tal vegada per ventura,
el Grup d’Esquerra Unida coneix més el tema perquè, com
ha dit, s’ha personat com acusació particular en aquests
casos; jo per desgràcia, hi he dedicat temps a aquest tema,
no he pogut arribar a saber exactament quina és la situació.
Per tant, tal vegada, una proposta, nosaltres la mantendríem,
és si tal vegada es podria retirar aquesta proposició no de
llei, intentar saber, per ventura, un poc més com estan les
situacions i poder plantejar en un futur una proposta més
consensuada, perquè jo crec el que el que tots volem
realment és sobretot que les víctimes i sobretot, pel que ens
pertoca a nosaltres, els espanyols, puguin veure reparats
aquests fets que varen succeir, però crec que el
desconeixem, i crec que és aquesta la sensació un poc que
em fa aquí, que tots els grups hem vengut a parlar d’un tema
del qual desconeixem un poc el fons i que l’hem conegut
per les declaracions que varen sortir a un mitjà de
comunicació, de les actuacions que duu un jutge determinat,
però aquí estam parlant d’un tema que desconeixem.

Per tant, jo consider que el nostre grup no s’hi pot
pronunciar, o jo particularment consider que no ens hi
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podem pronunciar, sobre determinades coses que desconeixem.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Entenc que, des del moment que no
accepta l’esmena, passarem a la votació tal com ve, el que
passa és que també entenc que volen la votació per separat, no
és així?

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Nosaltres havíem presentat precisament, també d’aquestes
dues, una proposta alternativa que no ha estat acceptada,
llavors, hi votarem que no, perquè (...) continuar estudiant
aquest tema i presentar-lo d’una manera, considerant-ho des del
nostre punt de vista, més concreta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. En aquest cas, acabat el debat, procedirem a la
votació del text, tal com ve en aquesta proposició no de llei,
que és la 1854/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Sr. Lletrat, dóna el resultat?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor i 9 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

II. Debat de l’escrit RGE núm. 2040/97, presentat per
catorze membres de la Comissió de Drets Humans, mitjançant
el qual solAliciten que la comissió recapti la presència del Sr.
Omar Mansur, representant del Front Polissari a Espanya,
perquè informi sobre la situació en què es troba el Pla de pau
de les Nacions Unides del Sàhara Occidental.

A continuació passarem al segon punt de l’ordre del dia,
relatiu si la comissió recapta o no la presència del Sr. Omar
Mansur, representant del Front Polissari a Espanya, perquè
expliqui la situació en què es troba el Pla de pau de les
Nacions Unides del Sàhara Occidental, que és l’escrit RGE
núm. 2040/97, presentat per 14 membres d’aquesta
comisisó, mitjançant el qual se solAlicita la convocatòria
d’una sessió de la comissió per tal de celebrar una sessió
informativa de referència.

Per què em demana la paraula?

EL SR. ORFILA I PONS:

Per explicar una documentació que farem arribar als
diputats des de l’intergrup parlamentari Pau al Sàhara,
perquè serveixi de basament per a aquesta compareixença.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, bé. Té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. ORFILA I PONS:

Precisament aquests dies hi ha hagut una visita als
campaments de refugiats del Sàhara Occidental, de la zona
de Tinduf, a Algèria i que a partir d’aquesta visita,
coincidint amb la que feia de representant especial del
secretari general de les Nacions Unides, James Backer, a la
regió, s’ha fet tot un dossier sobre la situació i a més a més,
de tot el que ha sortit en els mitjans de comunicació, la qual
cosa entenem que pot servir de basament per poder estar
més documentats a l’hora de fer aquesta compareixença,
que esperam que la comissió ho decideixi.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

En conseqüència, aquesta presidència, en compliment
dels articles 41 i 43.4 del Reglament de la cambra, demana
als membres de la comissió si volen o no que es recapti la
presència del Sr. Omar Mansur, representant del Front
Polissari a Espanya, per tal de dur a terme la compareixença
assenyalada.

Vots a favor? Entenc que queda aprovada per
unanimitat.

En conseqüència, es procedirà a recaptar la presència del
Sr. Omar Mansur, per tal que comparegui davant aquesta
comissió, a efectes d’informar sobre la situació en què es
troba el Pla de pau de les Nacions Unides del Sàhara
Occidental, la sessió de la qual serà fixada oportunament
per la mesa d’aquesta comissió.

En no haver-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió.
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