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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, si volen reprenem el ritme de compareixences
que tenim en aquesta comissió, que com saben està adreçada
a avaluar els resultats en matèria de cooperació, finançament,
benestar social i sostenibilitat ambiental de les polítiques
europees a la nostra comunitat autònoma. 

A la sessió d’avui tenim dos punts de l’ordre del dia.

Compareixences de l’Hble. Sr. Conseller de Presidència i
del Sr. Director General  de Relacions Europees i per a la
Mediterrània, per tal d’informar sobre la Carta dels drets
fonamentals de la Unió Europea.

En el primer hi ha la compareixença de l’Hble. Sr. Antoni
Garcias i Coll, que és el conseller, com saben, de Presidència,
del Govern de les Illes Balears, per tal d’informar sobre la Carta
dels drets fonamentals de la Unió Europea, i si els sembla,
sense més preàmbuls, farà la seva primera intervenció.

Perdoni, un incís. Hi ha substitucions? Sí. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

Cecili Buele substitueix Bosco Gomila. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Algú altre? 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Andreu Crespí substitueix Joan Marí. 

EL SR. RAMON I JUAN:

I Miquel Ramon substitueix Josep Portella.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Margalida Capó substitueix Josep Juan Cardona. 

EL SR. PRESIDENT:

Si és tot, aleshores sí que cediríem ara la paraula al Sr.
Conseller de Presidència, Antoni Garcias i Coll. 

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Comparesc avui davant aquesta comissió per tractar
un tema que en els pròxims anys esdevindrà essencial per a la
Unió Europea i tots els països que la integren: la Carta dels
drets fonamentals. Però a pesar de l’entusiasme que aquest text
ha despertat entre els europeistes convençuts, i del debat
social i polític que ha suscitat, és necessari destacar que la
importància d’aquest document i la seva futura projecció tendrà
un doble vessant: el positiu i el polèmic.

Pel que fa al vessant positiu, es pot afirmar que la Carta,
encara que amb matisos que després explicaré, ve a omplir un
buit important dins la legislació de la Unió Europea, ja que hi
ha, malgrat resulti sorprenent, una absència de disposicions
expresses en matèria de drets fonamentals. Aquest buit, segons
els experts es podia omplir de dues maneres: mitjançant
l’adhesió de la Comunitat al Conveni Europeu per a la protecció
dels drets humans i de les llibertats fonamentals, de 1950; o
mitjançant la creació d’un catàleg propi de drets. La primera via,
la de l’adhesió, va ser descartada per un dictamen de 1996, en
el qual el Tribunal Constitucional afirmava que “en l’estat
actual del dret comunitari, la Comunitat no té competències per
adherir-se al Conveni per la protecció dels drets humans i de les
llibertats fonamentals”. 

Tancada la porta a l’adhesió, arribam al mes de desembre del
2000, quan a la Cimera de Niça el Consell Europeu va proclamar
la Carta dels dret s fonamentals. A la fi, o almanco així ho
pareixia, perquè aquí arribà el vessant polèmic, es proclamava
formalment una disposició pròpia dels drets fonamentals. De
fet, el representant personal del president del Govern espanyol
en la convenció encarregada de redactar la Carta, Rodríguez
Bereijo, va assegurar que la Carta ve a omplir un buit
unànimement subratllat, una llacuna existent en la Comunitat
Europea, mancada d’una pròpia declaració dels drets aplicable
a les eventuals vulneracions dels drets fonamentals per les
institucions i òrgans comunitaris. En concret, la Carta recull el
conjunt dels drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals
dels ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea, com també els
de totes les persones que viuen dins el territori de la Unió. 

Aquests drets fonamentals s’integren en sis grans capítols:
dignitat, llibertat, igualtat, solidaritat, ciutadania i justícia. Així,
es recullen essencialment els drets i llibertats reconeguts a la
Convenció Europea per a la protecció dels drets humans,
signada a Roma l’any 1950, sota els auspicis del Consell
d’Europa, i també els reconeguts a les institucions i tradicions
constitucionals dels estats membres de la Unió. També hi són
presents els que figuren en la Carta Social Europea i altres
convenis internacionals, als quals s’han adherit la Unió
Europea i els seus estats membres, com la Declaració Universal
dels Drets Humans de les Nacions Unides, entre altres. 

Així doncs, pareixia que ja teníem a la fi una declaració de
drets propis de la Unió Europea, però lamentablement això no
és tan senzill. La carta proclamada a Niça manca de valor jurídic
vinculant, ja que finalment no fou inclosa en el mateix text del
tractat o en el protocol annex, amb la qual cosa no es pot dir
que la llacuna existent en matèria de drets humans en l’àmbit de
la Unió Europea hagi estat solucionada. De fet s’ha deixat per
la propera conferència intergovernamental de la Unió Europea,
prevista per l’any 2004, la decisió sobre la incorporació de la
Carta als tractats, o al futur tractat unificat. Aquesta
incorporació, si finalment es produeix, podria fer de la Carta la
peça inicial d’una futura constitució europea. I aquesta
precisament és l’arrel del conflicte. Just abans de la cimera de
Niça es feren paleses importants divergències entre els governs
dels estats membres. El Regne Unit i els països nòrdics han
mostrat la seva oposició a la integració de la Carta als tractats,
i la seva obligatorietat jurídica, mentre que els sis països
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fundadors de la Unió Europea: Alemanya, França, Itàlia i els
tres països del Benelux en són clarament partidaris. El Govern
espanyol manté una postura més aviat ambigua, malgrat el fet
que el Congrés dels Diputats aprovés per unanimitat una
iniciativa del Grup Socialista que demanava al Govern una
postura decidida i favorable a la plena validesa jurídica de la
Carta i a la seva incorporació als tractats. 

Dins les reticències mostrades per determinat s estats i
governs s’amaguen les reserves polítiques de cara a un futur
polític europeu de caire federal o federalitzat. Els estats i les
forces polítiques menys entusiastes amb la integració europea
tenen por que la Carta pugui esdevenir el nucli d’una futura
constitució europea.

Des del Govern de les Illes Balears manifestam la nostra
preocupació pel fet que la Carta no tengui encara la plena
validesa jurídica que només li donaria la seva incorporació als
tractats. Una postura clara i contundent en aquest sentit del
Parlament de les Illes Balears, màxima representació democràtica
de la nostra societat, hauria de servir sens dubte com a
manifestació solemne del compromís del nostre poble amb els
drets i llibertats fonamentals de tots, i amb els millors dels
valors comuns de la nostra civilització europea.

I ja que parlam ara del paper de la nostra comunit at a l’hora
de lluitar per la plena vigència de la Carta, és el moment de
realitzar una petita crítica quant a l’escassa participació regional
en la seva elaboració. Considerant la importància creixent que
tenen dins el procés de la construcció europea les regions, i en
particular les entitats subestatals amb competències
legislatives, com la nostra comunitat autònoma, és evident que
hauria estat desitjable que les institucions democràtiques
regionals haguessin pogut contribuir més direct ament al procés
d’elaboració i aprovació de la Carta. Pensam que la Carta podria
haver recollit el principi del dret dels ciutadans a l’autogovern
regional i local, encara que és ben cert que a l’article 51 de la
Carta es fa esment del principi de subsidiarietat. Igualment al
preàmbul es fa referència a la identitat nacional des estats
membres, i el respecte de les seves organitzacions
constitucionals de poders estatals, regionals, i locals.

No obstant això, i a pesar de l’escassa participació regional
en la seva redacció, s’ha de dir que el Comitè de les Regions va
prendre posició sobre la naturalesa de la Carta mitjançant
sengles resolucions de 29 de setembre i de 28 de novembre del
2000. A aquestes resolucions el Comitè s’ha pronunciat a favor
del caràcter vinculant de la Carta i de la seva inclusió al tractat.

També hem de fer esment del reconeixement i el respecte a
la diversitat cultural i lingüística de tots els pobles de la Unió
Europea, que té el seu reflex a l’article 22 de la Carta.
Precisament el reconeixement de la diversitat lingüística va ser
l’eix de l’esmena presentada pel Govern de les Illes Balears al
dictamen del Comitè de les Regions sobre la Carta europea dels
drets fonamentals, presentada i aprovada al Plenari del mes de
setembre del 2000. En aquesta esmena, en línia amb les
presentades per la comunitat autònoma gallega, i que varen
tenir el suport de les Illes Balears, s’argumentava que el tracte
de la diversitat havia d’incloure el respecte de les distintes

llengües que conviuen al si de la Unió, en especial d’aquelles
que no gaudeixen de l’estatus oficial, o d’àmbit estatal. 

Finalment, com he dit, l’article 22 va quedar redactat en els
següents termes: “la Unió respecta la diversitat cultural,
religiosa i lingüística”. Però si el nostre desig i la nostra
frustració com a comunitat autònoma ha estat la de no poder
participar de manera més activa en la redacció d’aquest
document, he de posar de manifest que el Govern sí ha intentat
que les distintes entitats i organitzacions socials de les Illes
poguessin participar en el debat sobre el contingut de la Carta.
En particular cal destacar la iniciativa “Diàleg amb Europa”,
promoguda per la Direcció General de Relacions Europees i per
la Mediterrània, de la Conselleria de Presidència, i pel consorci
Centre Balears Europa, amb el suport de la Comissió Europea.
Aquesta iniciativa va consistir en una sèrie de debats
organitzats a totes les Illes pels municipis, sindicats,
associacions empresarials, entitats financeres, colAlectius de
ciutadans, associacions de veïns, ONG, etcètera, que varen
tenir la seva culminació en l’acte de cloenda, duit a terme el
passat dia 7 de maig al parc Bit. En aquest acte prop de 200
representants d’una dotzena d’entitats, col Alectius i
associacions cíviques, socials i culturals, varen exposar les
seves conclusions sobre la Carta europea dels drets
fonamentals i la seva vigència. Va ser un acte integrador, amb
la participació per videoconferència dels representants
d’associacions i entitats menorquines i pitiüses. 

Entre les conclusions de les distintes entitats es poden
destacar des del suggeriment de la Delegació Diocesana
d’Acció Social, compartida per altres entitats, relativa al fet que
figuri a la Carta la realitat de la immigració a Europa, o la de
Metges del Món, que demanen autèntica globalització dels
drets que figuren a la Carta, de manera que no es reconeguin
només per als ciutadans europeus. També vull destacar, per la
seva visió allunyada de qualsevol interpretació política, la d’un
grup d’estudiants del colAlegi Sant Pere, que consideren que és
un gran mèrit que la Carta es posi en marxa, i que els habitants
de la Unió Europea vegem unificats els nostres drets, gairebé
al mateix temps que quedarà unificada la nostra moneda.
D’alguna manera sembla que la Unió Europea serà una unió
més enllà de l’element econòmic. No volem deixar de dir que per
a nosaltres els drets de les persones s’entenen més enllà de la
Unió Europea.

Per acabar aquesta exposició, senyores i senyors diputats,
vull fer una reflexió sobre la importància de la Carta en una
societat com la nostra, on tots ens hem d’esforçar per combinar
de manera harmònica el respecte i la protecció de la nostra
identitat com a poble, amb la integració de tots els que
s’estableixen entre nosaltres, i dels que ens visiten. La Carta
europea dels drets fonamentals, amb les seves limitacions, ens
aporta una eina important per promoure la dignitat i la llibertat
de tots, el progrés, la justícia i la solidaritat entre els ciutadans,
i amb tots els pobles d’Europa i del món. Voldríem, doncs, que
la Carta europea dels drets fonamentals, mitjançant la seva
incorporació als tractats pugui esdevenir una referència
essencial per a la construcció d’una vertadera ciutadania
europea i la construcció d’una Europa unida i democràtica, una
Europa on les institucions europees, estatals, regionals i locals
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colAlaborin des del respecte i la lleialtat en benefici no només
dels ciutadans europeus, sinó de tots els que viuen amb
nosaltres i en solidaritat amb tots els pobles de la terra. Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara, si els sembla bé,
donaríem pas a una segona intervenció del director general de
Relacions Europees, el Sr. Joan Manuel López Nadal, i faríem
llavors el colAloqui que solem fer, d’una manera unificada. Així,
doncs, si als grups els sembla bé, donaríem la paraula al Sr.
Joan Manuel López Nadal, director general de Relacions
Europees.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE RELACIONS EUROPEES
I PER A LA MEDITERRÀNIA (Joan Manuel López Nadal):

Senyores i senyors diputats, en primer lloc els voldria agrair
aquesta oportunitat que m’ofereixen, juntament amb el conseller
de Presidència, de comparèixer davant vostès per donar unes
explicacions bàsiques sobre el que és la incorporació a aquest
nou instrument de la Carta de drets fonamentals de la Unió
Europea, i la voluntat que tenim des del Govern de les Illes
Balears que aquest nou document pugui incorporar-se dins els
tractats, i esdevingui una peça fonamental de cara a la
construcció d’una Unió Europea a la qual aspiram. 

Com tots vostès saben, el Govern de les Illes Balears,
l’actual Govern va crear dins la Conselleria de Presidència la
Direcció General de Relacions Europees i per la Mediterrània,
que té l’objectiu fonamental de promoure la participació més
activa i directa de les Illes Balears, de les seves institucions i de
tots els seus components socials dins el procés de construcció
europea, i també d’apropar als nostres ciutadans i a la nostra
realitat pròpia el que és la vida quotidiana europea i l’evolució
que hi ha dins tot aquest procés, de manera que podem
intervenir respecte del que és la nostra mateixa identitat i, com
ha dit el conseller, de la manera més oberta a tots els que vénen
a establir-se entre nosaltres.

És dins aquest àmbit que les nostres prioritats, a més del
que hem parlat sobre la Carta de drets fonamentals, se
substancien fonamentalment en dos eixos. En primer lloc
impulsar tots els mecanismes de participació de la comunitat
autònoma de les Illes Balears dins el procés europeu, procurant
particularment estimular els de participació directa, perquè a
més de participar en mecanismes com estam ara, o en
organismes com el Comitè de les Regions i entitats de
cooperació internacional, com pugui ser la Conferència de
Regions Perifèriques i Marítimes d’Europa, l’Associació de
Regions Europees, o dins un àmbit més restringit l’Associació
d’Illes de la Mediterrània Occidental, Imedoc. També volem que
aquesta participació sigui directa, perquè afecta les
competències que constitucionalment i estutàriament
pertoquen a la nostra comunitat autònoma. És per això que des
del Govern es va donar a la proposició no de llei que es va
presentar davant aquest parlament per la participació de les
comunitats autònomes dins les formacions sectorials del
Consell de Ministres, i és per això que seguim amb molt

d’interès els preparatius de la Conferència Intergovernamental
de l’any 2004, on s’ha de definir el catàleg de competències, en
particular dins l’aplicació del principi de subsidiarietat, per
definir quines competències pertanyen a les institucions de la
Unió Europea, quines han de pertànyer als estats, i dins de les
competències estatals quines han de correspondre segons els
models diferents d’organització territorial que tenen, en el cas
d’Espanya o de l’Estat espanyol a les comunitats autònomes,
i particularment a la nostra.

En segon lloc també ens esforçam de manera prioritària per
tot el que sigui promoure dins l’àmbit europeu, com també es fa
a l’àmbit estatal amb les actuacions del Govern, per exemple, per
l’aplicació i execució de les normes de la Llei de règim especial
de les Illes Balears. També dins l’àmbit europeu procuram
fomentar i impulsar totes les iniciatives directes i indirectes, en
colAlaboració amb altres regions insulars també, pel que sigui el
reconeixement de l’especificitat del fet insular a Europa, de les
desavantatges que això comporta, i que, això sí, tengui una
aplicació no només dins la lletra de les declaracions, com per
exemple la Declaració 30 del Tractat d’Amsterdam, o l’article 189
del mateix tractat, o la declaració que es va fer al final de la
cimera de Niça, sinó que tengui una aplicació clara i directa dins
el conjunt de les polítiques europees, per exemple la política
d’organització territorial, la política de medi ambient, la política
de transports, i altres. Amb una paraula, i per no cansar-los
massa, des d’aquesta direcció general de la Conselleria de
Presidència estam a la disposició del Parlament, i particularment
d’aquesta comissió, per qualsevol assumpte que pugui
interessar de cara a la revaloració i la participació i el
protagonisme que ha de correspondre a les Illes Balears dins
aquest procés que nosaltres consideram apassionant, i que ens
interessa perquè afecta directament la vida quotidiana dels
nostres ciutadans, que és la construcció europea. Gràcies per
la seva atenció, i tant el conseller com jo ara estam a la seva
disposició per les preguntes que vulguin formular. Moltes
gràcies. 

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la
direcció del debat) 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Director General, Sr. Joan Manuel López. I ara
procediria la suspensió de la sessió per un temps màxim de 45
minuts, si els portaveus dels grups ho desitgen.

Pareix ser que no és necessari. Per tal de formular les
preguntes començaríem pel Grup Parlamentari Mixt, i té la
paraula el diputat Sr. Buades. 

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot agrair la presència
aquí del conseller de Presidència i l’explicació que ens ha donat
sobre la posició que té el Govern de les Illes Balears i per on
s’està movent tota la dinàmica de vertebrar aquesta Carta dels
drets fonamentals de la Unió Europea, i també el Sr. Joan
Manuel López Nadal com a director general de Relacions
Europees, que ens ha sintetitzat un poc l’activitat que en
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aquest moment està duent el Govern de les Illes Balears
d’intentar fer de la política europea una política també regional,
és a dir que es visqui des de les Balears i des d’un govern
regional Europa com si fos una cosa important, perquè ho és.

Dit això, sí que m’agradaria comentar una sèrie de temes. Un
d’ells seria el contingut, al nostre entendre com a partit Verd
també aquí i fora d’aquí, a dins la Unió Europea, de
l’avantprojecte podríem dir així, de Carta europea de drets
fonamentals, i posaré tres exemples. Un és la qüestió del medi
ambient, i el principi de precaució i garanties, entès com a dret
fins i tot individual a un medi ambient digne a nivell de la Unió,
això en plena època de crisis alimentàries com la de les vaques
boges té un interès crescut, i la formulació que hi ha allà és
realment pobríssima.

El segon tema, el dret de la immigració, jo crec que és un
tema fonamental, que no és un tema només econòmic, no
només és un tema de solidaritat internacional, sinó que és un
tema clau de ciutadania. És a dir, la Carta fonamental fins a on
nosaltres coneixem és també molt modesta, a part que estigui en
vigor o no, en aquesta formulació, i queda molt lluny de les
expectatives i les necessitats d’una vertadera ciutadania
intercultural i polivalent diríem de la Unió, queda molt
restringida a un concepte massa paregut al que seria una
ciutadania gairebé de sang o d’origen, en lloc d’anar cap a un
model de ciutadania més republicà, més francès en aquest
sentit.

El tercer tipus d’insuficiències que nosaltres veim, que
m’agradaria que es comentàs, és el tema de les minories
lingüístiques i nacionals, incloent aquí els pobles nòmades
d’Europa, estic parlant dels gitanos, per exemple. Com saben
vostès la República Francesa, el Govern francès ja ha començat
a adoptar com a seus presos polítics gitanos, en el sentit de
marginació que tenen a Hongria, i això de cara a l’ampliació de
la Unió a llocs com a Hongria, perquè resulta que l’Estat
hongarès margina les poblacions nòmades i les equipara a
poblacions històricament delinqüents.

Aleshores creim que aquests tres punts: l’ambient, el dret
d’asil i immigració, i les minories lingüístiques i nacionals, amb
els temes obvis aquí deçà, que no ho repetiré massa perquè és
molt obvi, de tot el que pot ser el nostre cas, minories
nacionals, culturals i lingüístiques que no acaben d’encaixar bé
ni en el seu estat, ni queden molt reconegudes a nivell de la
Unió, creim que valdria la pena comentar-ho i crear consciència
un poc que alguna cosa s’haurà de millorar d’aquí a l’any 2004
per aquí.

Un segon bloc de qüestions és el tema que creim també molt
positiu, com han dit els dos interlocutors d’avui de part del
Govern, el fet que la Unió comença a plantejar-se objectius no
només d’unió duanera, i no només d’unió policial. Necessitam,
un dia parlarem de l’harmonització fiscal probablement dins la
Unió, però és evident que la Unió ha de començar a positivar-
se com una unió de drets, d’una cosa positiva on les persones,
els colAlectius i els pobles tenen una raó de ser i milloren la seva
qualitat de vida i de reconeixement humà precisament per
pertànyer a això, i que no ens trobem amb un model que sigui

massa policial i massa duaner, com va ser per exemple la famosa
Zollverein, que va unificar Alemanya al segle passat; és a dir,
moltes vegades les unificacions estatals o supraestatals
comencen per motius econòmics, però si només hi ha motius
econòmics la cosa fallarà, i alguna cosa més haurà d’aportar
aquesta unió.

I ja per acabar, el que també voldria demanar, o que se’m
comentàs en qualsevol cas, és quin nivell de cooperació hi ha
entre el Govern central, que representa tota la ciutadania
espanyola en tot aquest procés, i els governs autonòmics, i si
específicament hi ha algun tipus de relació amb el Govern de les
Illes Balears en temes com per exemple la insularitat. Moltes
gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Buades. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula el diputat Sr. Cecili Buele. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament des del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista volem intervenir en
aquesta comissió parlamentària, encara que sigui breument,
però sí que volem agrair l’interès demostrat per la Conselleria de
Presidència a comparèixer per explicar-nos un tema que, com
creim per a tots els grups parlamentaris, per al nostre també, per
al PSM-Entesa Nacionalista, el consideram essencial i d’una
gran importància, no una importància teòrica, sinó una
importància pràctica i concreta, i per això ens va molt bé que
des de la Conselleria de Presidència, i amb la presència del
director general de Relacions Europees i per a la Mediterrània,
se’ns puguin donar més elements de judici per a enfortir
aquesta postura.

Voldríem fer algunes observacions. Compartim amb el
conseller de Presidència el fet que aquesta carta dels drets
fonamentals intenta, pretén omplir un buit, i remarcaríem la
qüestió aquesta de buit dins la legislació europea. Nosaltres
entenem que Europa sempre s’ha mostrat a si mateixa i a davant
els altres com una d’aquelles regions allà on els drets humans
s’hi respecten; i efectivament a damunt els papers, gairebé tots
els papers oficials respecten els drets humans de totes i
cadascuna de les persones, de tots i cadascun dels grups o
colAlectius, i tots i cadascun dels pobles. Una altra cosa és que
damunt els territoris europeus, i de forma concreta i pràctica,
aquest respecte als drets humans fonamentals sigui una realitat
per tot. 

M’agradaria recordar en aquests moments, avui capvespre,
no fa 24 hores que hi ha situacions on es considera que sí, que
es respecten els drets humans, però a la nostra mateixa ciutat,
en un espai públic allà on hi ha persones que volen recollir
signatures per protestar perquè aquest espai públic queda
reduït, o allà on hi ha mitjans de comunicació que assisteixen
per filmar aquesta protesta, se’ls ho prohibeix. Aleshores ens
sembla a nosaltres que estam en un moment en què una cosa és
el que figura damunt els papers oficials, i l’altra és la que llavors
a la pràctica s’està duent a terme. Drets fonamentals respectats
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a Europa, drets fonamentals que han d’arribar també a aquelles
persones que volen instalAlar-se entre nosaltres, i que tenen
altres orígens. Crec que serà conegut per tots els grups
parlamentaris d’aquesta cambra que Mallorca està vivint, o les
Illes Balears, Mallorca amb més intensitat, però el conjunt de les
Illes Balears i Pitiüses estan vivint aquestes onades
immigratòries creixents. No creim que torbin pocs dies perquè
fins i tot puguem veure imatges com hem vist a altres llocs allà
on no els queda més remei que haver d’actuar d’altra forma que
la de conformar-se a anar a solAlicitar permís de residència,
perquè resulta que hi ha massa dificultats per aconseguir-lo. No
seria d’estranyar, per tant, que hi hagués també actuacions
multitudinàries en vistes a obtenir per altres mitjans aquest dret
que té tota persona a poder estar en un territori. Drets
ciutadans, drets de la immigració ens semblen que són dos dels
aspectes que a Europa s’haurien de treballar molt més, per
omplir el buit de la legislació europea, i a això nosaltres feim
comptes contribuir de la millor manera que sapiguem i puguem.

Sí que voldríem remarcar d’això que ens ha dit el conseller
de Presidència, la importància, i també hi ha fet referència el
director general de Relacions Europees i per a la Mediterrània,
la importància de determinar i delimitar quin és el paper que
correspon als estats, quin és el paper que correspon a les
regions, quin és el paper que correspon a les administracions
locals en relació al respecte dels drets fonamentals de tots i
cadascun dels ciutadans i ciutadanes d’Europa. I dins aquest
aspecte ens importa i ens interessa molt, i per això feim comptes
aportar tot quant sapiguem i puguem per enfortir, per enriquir
les aportacions que puguin venir d’altres indrets, el que fa
referència a la pluriculturalitat i al plurilingüisme dins Europa.
Europa deixaria de ser Europa si deixàs de ser pluricultural i
plurilingüe, com sempre ha estat, però no com una desgràcia,
sinó com un enriquiment d’aquesta zona del planeta allà on des
de ben petits crec que s’ha d’anar aprenent a entendre que hem
de viure plegats els que som distints, els que som diversos. Per
això creim que es completa molt el que ens ha dit el conseller de
Presidència en allò que ja es comença a fer, des de les escoles
i des de la Conselleria d’Educació i Cultura, d’engegar
programes de “vivim plegats”, cosa que s’ha de començar a
aprendre ja des de ben menuts.

I finalment també volem dir que des del nostre grup
parlamentari deim que sí a la Unió econòmica europea, la Unió
de negociants i mercaders, però li deim un “sí” amb molts de
matisos. En canvi deim un “sí” a la Unió de la ciutadania, dels
ciutadans i de les ciutadanes, sense cap matís ni un. Entenem
que val la pena caminar per aquí, tot i que sabem les dificultats
que això pot comportar, i els obstacles que sempre van sorgint.

Volem felicitar, aprofitar aquesta ocasió per felicitar el
director general de Relacions Europees i per la Mediterrània per
l’acte, per la jornada que es va fer al parc Bit, sobre la Carta
fonamental, perquè creim que va ser una oportunitat, una
ocasió, perquè moltes i molt diverses opinions d’entitats
ciutadanes d’aquestes illes hi poguessin dir la seva, bé sigui en
directe dins el Parc Bit, bé sigui a través de conferència,
videoconferència, hi poguessin dir la seva, i ens agradaria molt
poder tenir més documentació respecte de les aportacions que
es varen fer en funció de poder valorar molt més encara tot allò

que va representar. Hi vàrem ser presents i ens va agradar en el
moment en què hi vàrem ser, però ens agradaria també poder
tenir accés a les aportacions que hi varen arribar amb motiu
d’aquesta trobada.

I finalment estimular i encoratjar la implicació del Govern de
les Illes Balears en aquest procés que, com molt bé ha dit el
director general, és un procés realment apassionant.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele. Altres grups que vulguin
intervenir? La Sra. Amer pel Grup Socialista.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, en nom del Grup Parlamentari Socialista unes breus
paraules per agrair la presència aquí del conseller de
Presidència, Sr. Garcias, com també del director general de
Relacions Europees, el Sr. López Nadal i, sobretot, les
explicacions que ens han donat. 

En aquesta comissió hi ha hagut sempre el mateix pla de
feina com també aquesta petició de compareixença per parlar
d’un tema important, entenc, a la Unió Europea, com és la Carta
dels drets fonamentals; ha presidit el consens, per tant és un
consens que entenem que també ha de donar continuïtat a un
altre tema que s’està ara en aquests moments estudiant en
aquest parlament, que és el Reglament, i que aquesta comissió
d’Europa ja tengui un caràcter permanent. Per tant és important
aquest fet i ho voldria remarcar.

Si bé el conseller parlava que encara no s’ha incorporat al
Tractat aquesta carta dels drets fonamentals, per tant mancada
d’aquest valor jurídic, jo voldria remarcar la importància
d’aquesta proclamació a Niça que va tenir lloc aquest passat
desembre perquè, en tot cas, sí que entenem que serà vinculant
per als tractats, i allò que s’ha remarcat també com a preàmbul
d’una futura constitució europea. En parlava, el conseller feia
esment a aquest acte que es va fer el passat dia 7 de maig en
motiu de la celebració del Dia d’Europa, en parlava el Sr. Soler
Turà, que precisament comentava que havia participat en
aquesta elaboració dels drets fonamentals, i ho deia, exactament
deia: “El primer pas real a una constitució europea”. Jo crec que
són aquestes petites passes que ens ajuden a encoratjar a
aquesta major participació en els temes d’Europa.

Feia esment el conseller a diferents intervencions que varen
tenir lloc en el Parc Bit, i jo en remarcaria una altra que vaig
considerar que és important, i és el resultat d’una enquesta que
es va fer a joves d’un institut, un institut de Pollença, i ells
consideraven precisament que la Unió Europea era bàsicament
econòmica, ara en aquest moment, la realitat eren acords
econòmics, unió econòmica, i consideraven en canvi que els
objectius havien d’anar cap a qüestions més socials; això deien
aquests joves arrel d’aquesta enquesta. Això és un poc el que
s’ha transmès també en aquesta comissió: a vegades pensam
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que l’objectiu ha de ser veure quin és el finançament que
poden tenir les Illes via Europa, però hi ha altres temes molt
importants que aquí hem de tenir en compte, i jo crec que
aquest precisament, la Carta de drets fonamentals, és un
exemple.

Per tant, encoratjar el Govern, encoratjar el Centre Balears
Europa i agrair, al mateix temps, aquesta compareixença.
Estaríem d’acord des del Grup Parlamentari Socialista amb
aquesta proposta que ha fet el conseller de fer algun tipus de
declaració en el Parlament i, evidentment, pendents dels altres
grups que segurament podrem arribar a un acord i a un consens
per fer algun tipus de declaració de suport en aquesta carta de
drets fonamentals.

Res més, moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer. Pel Grup Parlamentari Popular, la
Sra. Bennàsar.

LA SRA. BENNÀSAR I TOUS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller i Sr. Director
general, per aquesta intervenció i, bé, més val tard que mai. La
Carta també ha arribat al Parlament, perquè va ser l’any passat
que vàrem tenir primeres notícies d’aquesta carta i hem tardat
un any en treballar una miqueta la carta.

Jo crec que vostè ha dit, com a una part important, la manca
de valor jurídic vinculant, però vostè sap bé que tota la
legislació europea és lenta, que primer s’ha de fer una feina de
recercar i de trobar aquests drets comuns, que la Carta s’ha fet
amb un esforç molt gran perquè hi havia un mandat, també hi
havia un mandat del Consell de Ministres, i el punt de partida
era un debat bastant fort entre els tribunals de Luxemburg i
d’Estrasburg, o sigui, que hi havia, hi ha en moltes situacions
duplicitat de jurisprudència, i això du temps i du molt de debat.

La feina feta per a l’elaboració de la Carta jo crec que està
ben feta, perquè és una recopilació de drets comuns i que ha
complert aquest mandat que tenia, i que planteja tres grups de
drets ben reconeguts, com són la llibertat i igualtat, els drets
bàsics que ja quasi tots estan assumits pels tractats, i el punt
de conflicte sabem que és, el punt de debat important és la
tercera part de drets, que són els drets econòmics i socials, que
fins ara els països membres no estaven disposats que fossin
comuns, o sigui, que fossin convertits en comunitaris, sinó que
hi havia una alta disposició de subsidiarietat, o sigui, que era
un tema que no es podia ni tocar, en principi. Ara per primera
vegada s’ha posat damunt la taula i crec que això és bastant
important, i en això podem -diguéssim- afegir que per això les
feines han estat lentes, perquè també hi havia una posició en
clau nacional, o sigui, tots els membres que varen participar,
tots els experts, polítics, fins i tot pares de la Constitució
espanyola, que n’hi va haver dos, que varen participar en
l’elaboració de la Carta, tots explicaven que s’estava treballant
en clau nacional. Clar, això suposava anar molt alerta a no

trepitjar el país del costat i cada un volia tenir molt clar quins
drets de la seva constitució es posaven en comú. 

També tenien una condició que feia que la cosa anàs poc a
poc, que era que havien de fer feina en consens, era una de les
condicions sine qua non i que jo afegiria que és una de les
condicions que quasi sempre s’han d’utilitzar quan fas feina en
clau europea, o sigui, sense consens és molt difícil treure
endavant un tema defensat per un sol país, i no diguem per una
sola regió.

Jo crec que és un moment adequat per reconèixer la feina
que varen fer els nostres representants. Jo podria parlar de
l’eurodiputat Íñigo Méndez de Vigo perquè em consta que va
defensar el plurilingüisme, que en el moment que l’esmena va
arribar al punt de debat la va defensar amb molta força i que va
estar molt satisfet d’haver-la treta endavant, i també l’article
que reconeix la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, que
la doctora Freixes ens va explicar prou bé en la seva
compareixença aquí; crec que això és una passa també
important.

Respecte al futur, m’agradaria deixar clar que hauríem
d’aprendre a fer feina junts, juntes moltes administracions i
diferents nivells de polítics, també, perquè no és el mateix ser
diputat autonòmic, que ser diputat nacional, que ser
eurodiputat, un parlament autonòmic, un parlament nacional o
el Parlament Europeu. Vostè no ens ha parlat de la conferència
sectorial per a assumptes amb la Unió Europea del Congrés dels
Diputats del Govern d’Espanya, a veure com podríem millorar
la seva operativitat, com podrien les comunitats autònomes allà
dins poder fer feines conjuntament que ajudassin a dissenyar
la fórmula de cooperació de les comunitats autònomes i de les
regions cap al futur de la Unió Europea. O sigui, jo crec que la
Carta ens planteja una procés de construcció europea, és una
passa endavant, el mateix que serà l’euro. Ara tenim la Carta; no
és vinculant però depèn de nosaltres que ho arribi a ser, o
sigui, nosaltres no serem un punt, potser, decisiu, però sí que
serem un dels altres actors dins aquesta feina.

Després hi ha un altre punt que crec que és interessant i és
important, que és consolidar la conferència de presidents de
parlaments regionals, la CALRE. La CALRE permet als
presidents de parlaments regionals assistir a les reunions de la
Comissió d’Assumptes Regionals del Parlament Europeu.
Aquesta també és una possibilitat oberta, és una porta oberta
perquè les regions, les comunitats autònomes, s’acostin més a
la realitat de les regions europees.

Després també hi ha un altre punt que em pareix important:
veure com en el futur es podrien coordinar millor les feines amb
les Corts Generals, perquè realment els parlaments autonòmics
no tenen possibilitat de cap manera, en aquest moment,
d’arribar al Parlament Europeu si no és via Corts Generals, o
sigui, via..., és una via indirecta, per dir-ho de qualque manera.

I també un altre punt del qual m’agradaria que em parlàs un
poc més és la figura del conseller autonòmic a la representació
permanent, perquè aquesta figura va ser una de les propostes
del govern popular i aquesta persona hauria de ser una persona
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que estigués capacitada per donar informació i per millorar les
relacions dels parlaments autonòmics o de les comunitats
autònomes amb la Unió Europea, i també m’imagín que el
conseller (...) dels assumptes regionals, o sigui, que també és
una figura que pot donar informació i que la pot canalitzar cap
aquí i que, en fi, ens pot fer més curt el camí.

Bé, jo els demanaria, perquè crec que és la seva
responsabilitat, que ens diguessin què pensen fer per despertar
un sentiment de participació dins la construcció europea.
Aquesta és una comunitat autònoma molt oberta a Europa, que
viu d’una economia que depèn molt directament d’aquesta
llibertat que hi ha de capitals, i llibertat de circulació, i
d’aquesta nova cultura de l’oci, i crec que això ha d’anar
paralAlel a crear una consciència de participació dins la Unió
Europea que, si no es fa una feina del dia a dia, és molt difícil
que neixi així, espontàniament. Què pensen fer per propiciar el
debat i per traslladar propostes? Crec que una cosa bona seria
poder fer un seguiment més directe de les conclusions dels
consells europeus, que sapiguéssim un poc més en clau
autonòmica què diuen i què fan, i quines decisions es prenen.

I bé, jo crec que hem d’estar contents del fet que aquesta
carta beneficia directament els ciutadans, o sigui, que crec que
això és un pas important, o sigui, el ciutadà mai no havia tengut
el prot agonisme que té ara en aquest moment. Esperem que en
el futur sigui vinculant i jo els proposaria, perquè ho he sentit
en altres fòrums, contribuir o colAlaborar de qualque manera a
la creació a la Comissió Europea d’un programa d’euroformació
per a les regions d’Europa, que crec que, a més, estava dins el
pensament dels representants de la comissió a Barcelona,
almanco l’any passat, la creació d’aquest programa
d’euroformació per a les regions d’Europa, que crec que seria
molt interessant i de molta utilitat per a tots nosaltres.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Bennàsar. Així, si els sembla, cediríem
una altra vegada la paraula a l’Hble. Conseller de Presidència i
al director general de Relacions Europees perquè comentin allò
que estimin oportú.

Moltes gràcies. 

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Sí, gràcies, Sr. President. Intentarem..., jo faré un poc
d’exposició més global i el director general concretarà més
qüestions pràctiques i qualque cosa que jo em pugui haver
deixat, però en principi vull donar les gràcies a tots els que han
intervengut, des del Sr. Buades a la Sra. Amer, el Sr. Buele i la
Sra. Bennàsar, perquè jo crec que sent una gran satisfacció de
comparèixer aquí per, jo crec que des d’aquest punt de vista,
dialogar sobre la Carta de drets fonamentals a Europa i, a més,
també dialogar sobre Europa. És cert, com es deia, que estam
dins Europa i en els nostres parlaments, com a parlaments
regionals, moltes vegades debatem poc allò d’Europa perquè

potser ho delegam o ho tenim per delegació en els parlaments
estatals, i això no és així, sinó que hauria de ser molt més
participatiu des del mateix parlament. 

Nosaltres participam com a govern de les Illes Balears no
tan sols a la conferència sectorial, sinó que també en el Comitè
de les Regions, i anam fent una feina moltes vegades sorda,
d’aquestes feines com pareix en aquest moment que defensar
el tema lingüístic dins el Comitè de les Regions no té
importància, altres temes d’insularitat, que és aquest treball lent
que dins Europa es va fent, com deia la Sra. Bennàsar, que es
va construint molt poc a poc i que crec que feim passes i
avançam passes en aquest sentit.

Però sí que és cert que la Carta de drets fonamentals no
recull tot el que hauria de recollir, és a dir, sobretot des del
nostre govern consideram, primer, i crec que altres, o fins i tot
jo podria dir des d’una visió de l’Estat espanyol o dels partits
polítics que conformen l’Estat, que conformen la majoria dins
el que pugui ser l’Estat espanyol, aspiren a més perquè la
nostra visió és molt més europeista que molts d’estats
europeus, i aquesta és una realitat i per tant nosaltres som molt
més impulsors d’aquesta Unió Europea que altres estats
d’Europa. 

Però és cert que hi ha moltes llacunes i moltes vegades les
llacunes que es donen no només es donen per la confrontació
entre països o per la voluntat entre els països, sinó fins i tot
després sempre dins el debat ideològic que es dóna a nivell
d’Europa. Un dels temes importants de què es parlava és tot el
tema de la immigració; en el tema de la immigració fins ara
Europa no hi ha fet res, i quan dic Europa (...) la Carta de drets
humans, que no hi ha una referència, sinó que hi ha una
referència a la lliure circulació, però sí que en aquest moment
s’ha obert un debat, jo crec que importantíssim, però no hi ha
res fet, s’està començant fins i tot dins el Parlament Europeu,
s’està començant el debat sobre el tema d’immigració, perquè
jo crec que si Europa vol ser una, unida, el problema, el tema de
la immigració, no el problema sinó el tema de la immigració és
un tema sense front eres i és un tema que ha de tenir una
política comuna. El que passa és que aquí hi ha una gran
confrontació ideològica i és difícil donar-li una resposta; ho
trobam al nostre estat espanyol, que també la tenim sobre els
drets dels immigrants, i a nivell d’Europa també es dóna amb els
dos grans moviments ideològics que es donen dins la Unió
Europea.

Per tant aquí no s’ha tocat res perquè, clar, és un debat
començat i iniciat dins Europa que jo crec que s’haurà de
resoldre no a curt termini, però sí a mitjan termini perquè no hi
pot haver Unió Europea sense haver-hi una política
d’immigració unificada. Hi ha una política unificada de política
agrària o de política de pesca, per exemple, i és impensable que
una unió sense fronteres no tengui una política d’immigració,
i crec que és un dret a aspirar no tan sols dins la Carta de drets
fonamentals, sinó dins les polítiques europees. Això és un tema
que crec que n’han parlat un poc tots i crec que en aquest tema,
des del nostre parlament, podríem fer molt incidència també
sobre aquest tema per impulsar aquestes polítiques comunes a
la Unió Europea.
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Després, per part del Sr. Buades, es plantejava el nivell de
cooperació entre l’Estat i l’autonomia en temes d’insularitat.
Això va relacionat un poc i ho podria relacionar amb el paper
que jugam o quin és el paper que se’ns assigna a la Conferència
sectorial de la Unió Europea. Jo he de dir que em sent bastant
decebut, com a novell dins aquesta tasca em sent bastant
decebut perquè dia 4 de juny tenim una altra conferència, i el
que he de dir és que aquestes conferències pràcticament
serveixen perquè se’ns informi de la postura oficial que manté
el Govern de l’Estat, i és tant així que, a més, se’ns informa però
ni tan sols se’ns envia la documentació adequada de quina serà
la postura, sinó que ve el secretari d’Estat per a relacions amb
Europa i diu el que pensa dir el Sr. Aznar, però sense cap
possibilitat d’unificar ni tan sols polítiques ni parlar-ne; per
què?, perquè tenen assumit que complint el paper d’informar-
nos, ja han complert amb el paper que toca en aquesta
conferència sectorial. 

Nosaltres reiteradament hem manifestat que..., i per això s’ha
de modificar el sistema de les conferències sectorials, perquè
aquesta no varia de les altres: també vénen a ser el mateix i són
unes conferències sectorials en què l’òrgan en aquest cas
central de l’Estat pareix que dóna i que, conformant el fet que
digui què opina i els altres puguem dir què opinam, però que no
es recull ni res, està conformada el que és una conferència
sectorial. Amb això estam bastant decebuts, hi ha hagut
bastants..., i no tan sols en aquest cas, de governs que puguin
ser de distint color del Govern de l’Estat espanyol, que hem
manifestat i que volem que es canviï el funcionament
d’aquestes conferències sectorials. Seria ideal que fins i tot
aquestes conferències sectorials amb unes reformes fossin
elements de debat dins una cambra com pot ser el Senat. Fins
i tot s’ha debatut, se n’ha parlat, perquè, clar, jo he de dir que
aquestes conferències sectorials que es plantegen és com una
reunió bilateral Estat i comunitats autònomes, quan no ha de
ser això sinó que ha de ser una trobada entre Estat i comunitats
autònomes, però no com si fossin dos element s diferents i que
un està subjecte al que digui l’altre. 

Per tant, per a mi necessita..., i és un tema de debat, i en
aquest moment no vull dir que això sigui dependent del color
polític o no, jo crec que és un canvi que hauríem d’impulsar
tots els partits polítics del que han de ser les conferències
sectorials. Les conferències sectorials no poden ser aquells
elements on l’Administració de l’Estat -i es donen altres casos,
es dóna a la conferència sectorial d’Agricultura, o de Medi
Ambient- que quan sorgeix un problema per a l’Estat, l’Estat
crida les comunitats autònomes per explicar i veure com se
soluciona aquest problema; en tenim molts de casos i això no
hauria de ser així, les conferències sectorials haurien de tenir un
prioritat, haurien de tenir una dinàmica, haurien de tenir un
funcionament que donàs la possibilitat que en temes com
poden ser temes europeus les comunitats autònomes
poguessin dir-hi la seva, enviar la seva, plantejar esmenes, fer
documents, fer tota una feina que ara no és possible. Jo, a la
darrera conferència sectorial, vagi demanar per escrit que ens
enviassin la documentació que acompanyava l’ordre del dia; no
ens la varen donar. Quan arribes allà te trobes la documentació;
clar, si trobes la documentació quan arribes allà poc la pots
estudiar, poc pots manifestar la teva posició, quan a més (...)

que és nostre govern que ens agradaria debatre i conèixer-ho,
i això passa constantment. 

Per tant jo crec que poden ser vàlides però haurien de
canviar la sistemàtica i el funcionament d’aquestes
conferències sectorials perquè crec que en aquest moment
l’Administració central només pensa en complir un paper, és  a
dir, abans d’haver-hi la nova trobada de caps d’estat ens
reunim i els explicam què farà el Govern de l’Estat. Clar, per fer
això no importa que ens cridin i ho dic clarament aquí, no
importa; per dir-nos el que diran no importa si no es pot donar
un debat o, a més, posicionaments que vulguin mantenir, que
cadascú pugui dir el que manté. Una altra cosa és que després
la seva responsabilitat sigui la que pren la decisió, però
almanco que ho puguem debatre, i és el que en aquests
moments no es dóna i, per tant, aquest nivell de cooperació he
de dir que no existeix, aquest nivell de cooperació no existeix,
i també he de dir que les vegades que hem plantejat, i a més en
aquesta conferència hem plantejat que a diferents llocs es
tengui en compte el tema de la insularitat, poc cas se’ns ha fet
perquè també sí que ho hem aconseguit a nivell regional, a
nivell de Comitè de les Regions sí que hem anat aconseguint
coses, a més coses que varen avançar i que es varen avançar
no tan sols pel nostre govern sinó pel govern anterior del Partit
Popular, que en aquest moment no es traslladen en res més i
que, a més, necessitarien l’impuls del Govern de l’Estat i no ho
aconseguim, i aquesta és una realitat que esperam que s’hauria
de resoldre pel bé de tots els ciutadans de les nostres illes.

Després el Sr. Buele plantejava que, clar, jo el vaig veure
present i vaig estar molt satisfet que els parlamentaris, com la
Sra. Amer, participassin en el diàleg d’Europa. Hem de dir
nosaltres que nosaltres mateixos vàrem quedar sorpresos; no
és molt comú que un acte organitzat -perquè és així- des de la
mateixa conselleria i el Centre Balears Europa congregui el Parc
Bit i el Parc Bit estigui ple de gent que vol parlar i gent que vol
manifestar la seva sobre el tema de la Carta europea, i això va
ser el que va passar. Hem de dir que també la ciutadania, els
representants dels ciutadans varen ser crítics, una cosa normal,
que esperaven molt més de la Carta europea perquè tampoc no
coneixen la dinàmica i com funciona Europa, perquè tampoc no
poden pensar els ciutadans i les associacions que tenen jo crec
que en una alta consideració tot el que són les institucions
europees que, per exemple, quan érem al Comitè de les Regions
el setembre i el desembre, clar, s’han plantejat debats molt
seriosos en què hi havia determinats partits i determinats
membres del Comitè de les Regions que plantejaven que no
s’havia d’incloure el dret a la sanitat, no s’havia d’incloure el
dret a la vaga, que tots aquests eren drets que no havien de ser
a la Carta de drets fonamentals, i en això hi va haver un debat
molt seriós i hi va haver votacions sobre aquest tema. Clar,
llavors les votacions varen donar un resultat petit, però bé, com
que cadascú demana la paraula segons com és, els
fonamentalistes en aquests temes actuaven i manifestaven molt
clarament la seva opinió.

Clar, la societat d’aquí pensa que a Europa no hi ha aquests
moviments i aquesta gent que pensa això, i és bo que es doni
a conèixer perquè existeix i fins i tot aquí no és tan fort, com per
exemple la posició de tots els membres del Comitè de les
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Regions, des del representant del Govern de l’Estat espanyol,
vull dir, des dels representants de la nostra comunitat
autònoma com els representants del Govern gallec vàrem trobar
sintonia i vàrem treballar conjuntament totes les esmenes en
tema lingüístic i altres esmenes d’aquest tipus en tots aquests
temes que, per exemple, les esmenes sobre el tema del dret a la
sanitat, les votàvem tots conjuntament en contra d’aquests
moviments que es donen dins Europa, però bé, això pareix que
no es pot donar; per tant, moltes vegades és bo que hi hagi
aquests debats perquè es vegi que no és una cosa que cau del
cel, tot això s’ha d’aconseguir i s’ha de lluitar i s’ha de treballar.
Per tant, diàleg amb Europa el que pensam fer és fer unes
publicacions per també fer extensives totes aquestes
recomanacions que es varen fer des de les associacions, que es
coneguin per tothom.

I supòs que deixaré moltes coses, però les altres hi ha en
Joan Manel per poder puntualitzar. Jo crec que és bo, per
concloure, que aquest parlament pugui estar damunt tot el tema
de les qüestions europees. Nosaltres estam a la disposició d’ell
per venir a explicar tot el que feim i tot el que hem de fer, però
també estam decebuts amb altres coses, i ho vull dir aquí
perquè ho conegui aquest parlament. 

Es va plantejar molt seriosament, i ben cert, i ho ha plantejat
la Sra. Bennàsar, el tema del que es diu el delegat, no és el
conseller, però bé, és el nom, el conseller autònom a la
delegació permanent. Hem de dir que ja hi ha hagut una
protesta formal en aquest tema perquè quan s’ha hagut de
renovar aquest conseller delegat el nomena el Ministeri
d’Assumptes Exteriors sense la més mínima participació de les
comunitats autònomes, ni la més mínima participació. Se’ns va
informar que s’havia cessat el que hi havia i es nomenava el
nou delegat de les comunitats autònomes. Jo em direu quin
paper pinten les comunitats autònomes si ni tan sols tenim
coneixement de quin delegat es pensa nomenar, sinó que se’ns
informa a una reunió de la comissió que deia abans, d’Exteriors,
o a la conferència sectorial, en una comissió, se’ns comunica
que s’ha substituït per una persona que a mi me mereix tots els
respectes, però que pertany al Ministeri d’Assumptes Exteriors
i l’han nomenat, i aquesta és tota la participació que tenim i, a
més, és el delegat de la Delegació permanent en representació
de les comunitats autònomes. Clar, la veritat és que quedes
totalment decebut quan, a més, havia estat una reivindicació
que s’havia fet i creim que, a més, el delegat que existia abans
era un delegat que tenia el consens de tothom, i no es coneix
quin és el motiu pel qual va ser cessat, perquè a més tenia el
consens de tothom, tenia el consens de totes les comunitats
autònomes i totes les comunitats autònomes estaven
encantades amb el delegat que existia abans, i se’l cessa perquè
-supòs- el nou ministre no considera que sigui la persona
adequada. Bé, si és el nostre delegat, almanco que puguem dir
i que es pugui opinar, cosa que no podem fer.

Clar, jo vull que el Parlament conegui aquest funcionament
perquè nosaltres som els mateixos moltes vegades sorpresos,
que participam en unes trobades a llocs on hem de conformar
opinió i, a més de conformar opinió, hem de donar la nostra
posició, i en un cas com aquest es nomena un delegat que és el
delegat de les comunitats autònomes i els membres de les

comunitats autònomes no coneixen qui l’ha nomenat sinó que
t’informen que ja l’han nomenat. Per tant crec que això, aquí els
representants dels Partit Popular ho poder fer arribar al seu
partit, que estam molt decebuts i fins i tot sabem que també
estan decebut determinats membres de determinats governs
que no siguin del color, o que són del mateix color que el
Govern de l’Estat. 

Per tant, això s’ha de millorar, i els parlaments tenen
fórmules per treballar-hi, en això, i això, com es fa? Això es fa
intentant i tenint molta més sensibilitat amb el fet de la
participació de les comunitat s autònomes en aquesta presa de
decisions, en tota aquesta presa de decisions. És vera, és més
complicat, és més difícil, per ventura seran més males de
prendre les decisions, però al final, com que tots tenim voluntat
perquè això es millori, crec que ho durem endavant.

Igual que..., quin és es el paper -i perdonau, és una reflexió
que feim un poc en tot el que és la participació en tot allò que
és la presa de decisió de la Unió Europea, el paper que parlava
de l’any 2004, que hauria de tenir aquest debat que a Alemanya
ja està obert i a més s’obrirà dins els propis països de la Unió
Europea i és el paper de tots els poders de les comunitats
autònomes, en aquests cas els landers, que tenen poders
legislatius propi, sabem i coneixem que des de l’Administració
d’Alemanya es planteja que hi hagi un debat en el sentit que
les comunitats autònomes tenen competències legislatives
pròpies i a més són competències en determinades matèries
puguin ser representants a la Unió Europea en aquestes
matèries. Tot això està aturat, no es vol el debat i tot això hi és
a la Unió Europea, ens trobarem que l’any 2004, bé hi haurà una
confrontació o no serem capaços de tenir una postura sobre
aquest tema i d’això haurien de parlar les conferències
sectorials i aquestes coses són les que s’haurien de començar
a debatre per poder existir una conferència sectorial, o per
ventura si no existissin aquestes conferències sectorials
hauríem d’assistir a un Senat d’una altra manera perquè
poguéssim debatre aquestes coses. Però bé nosaltres estam
disposats a debatre aquí tot el que estigui referit a aquests
temes per poder postures significades i perquè al mateix temps
podem defensar aquí el tema de la insularitat, el puguem
defensar a Madrid i a BrusselAles.

Per acabar dir que en el tema de l’euroinformació que s’ha
demanat, es fa feina, s’ha posat en marxa tot el tema, en Joan
Manuel ho explicarà millor, el tema d’euroformació ja hi ha
feines fetes en aquest tema i crec que con deia, podem seguir
treballant junts, podem seguir avançant, però Europa la
construirem jo crec que entre tots i la construirem així com s’ha
construïda mitjançant ponts de diàleg i el principi hauríem de
tenir ponts de diàleg seriosos o a un lloc de trobada entre les
comunitats autònomes i l’Estat. És curiós quan ens trobam
totes les comunitats autònomes i no hi ha l’Estat, tots hi estam
d’acord, quan hi ha l’Estat sempre hi ha problemes, vull dir amb
això que quan hi som tots i totes les comunitats autònomes
sempre estam d’acord, independentment del partit polític que
hi ha, quan compareix l’Estat ja hi ha una separació. No hauria
de ser així, hauríem de ser capaços que les comunitats
autònomes, si totes hi estam d’acord, l’Estat fos capaç de,
almanco si tots hi estam d’acord, dur aquesta postura que
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plantegen totes les comunitats autònomes, perquè no es poden
equivocar totes, però realment això és el que passa moltes
vegades, estam tots d’acord i quan participa l’Estat ens
aconsegueix dividir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. El Sr. Director General de Relacions
Europees té la paraula.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE RELACIONS EUROPEES
(Joan Manuel López Nadal):

Si els sembla bé els donaré un parell de detalls i dades
concretes per completar l’exposició que acaba de fer el
conseller. Efectivament s’ha plantejat aquí per les diferents
intervencions dels diputat s la inquietud que hi ha per la
problemàtica del reconeixement dels drets dels immigrants, és
una inquietud que crec que el Govern comparteix plenament, hi
ha hagut iniciatives que així ho han provat clarament. Com ha
dit el conseller, efectivament el tractament europeu de la
problemàtica de la immigració, com també el de l’asil, és
pràcticament incip ient, és a dir, en aquest moment és el
Parlament Europeu que prepara dos dictàmens, que han d’anar
a la Comissió i al Consell de cara a seguir el mandat de la Cimera
de Tàmpere de l’any 99 per a l’elaboració d’una política europea
d’immigració per una banda i una política europea d’asil i de
refugi per una altra.

 És evident, com ha dit el conseller, les sensibilitats són
diferents entre les diferents forces polítiques, no tan sols a
nivell estatal, sinó també a nivell europeu i aleshores seria molt
positiu que poguéssim arribar, dins el respecte als valors i drets
fonamentals de les persones a un consens com el que
propiciava la diputada Sra. Bennàsar, nosaltres des del Govern
voldríem que això fos així. Per donar una dada concreta sabem
que particularment el Parlament Europeu es a punt d’aprovar
una directiva europeu en matèria de reunificació familiar, si
aquesta directiva s’aprovés significaria una passa progressiu
molt import ant, seria d’aplicació als Estats membres que
l’haurien de transposar, com saben vostès, al seu ordenament
nacional o estatal corresponent, però per exemple significaria
l’obligatorietat de determinats estats, entre ells l’Estat
espanyol, de modificar normes restrictives en matèria de drets
humans per allò que pertocaria en la reunificació familiar dels
immigrants, és de considerar que aquesta directiva de
reagrupació familiar, no només inclou els matrimonis i les
famílies, sinó el que habitualment es denominen les parelles de
fet, també tendrien dret a la reagrupació familiar, la qual cosa
vol dir que Europa aniria molt per endavant i nosaltres com a
Govern crec que ens podem congratular d’anar molt per
endavant de la política més aviat restrictiva que el Govern de
l’Estat i el Parlament espanyol ha fet en matèria d’immigració i
estrangeria.

Una intervenció del Sr. Buades, en matèria de respectar els
drets de les minories. Efectivament per allò que pertoquen a les
ètnies minoritàries, com poden ser els gitanos, jo voldria

recordar que la Unió Europea, no estic molt segur, crec que va
ser l’any 92 o 93, va ser la cimera de Copenhaguen, allà on es
varen fixar els denominats criteris de Copenhaguen, allà on tots
els estats membres que s’incorporin a la Unió Europea han de
complir i un d’aquests criteris és respecte als drets fonamentals,
les llibertats i les minories, és el cas d’Hongria o Eslovàquia,
allà on hi ha aquests problemes estan obligats per la norma
europea a modificar les seves legislacions per reconèixer els
drets d’aquestes minories i hem de tenir en compte el precedent
del Govern d’Àustria i el va suposar les sancions que es varen
imposar, perquè varen entrar determinades forces, en principi
poc amigues dels drets fonamentals de les persones, cas que es
podria repetir a un Govern d’un país molt important a Europa,
que acaba de canviar de color polític i allà on el primer ministre
té determinats socis que la seva ideologia és neofascista o
ultraxenofòbica, farà que haurem de mirar molt de prop el
comportament d’aquest Govern i d’aquest país en matèria de
drets fonamentals. Crec que tots vostès saben a quin país em
refereixo.

En matèria d’insularitat el conseller ho ha dit molt bé,
efectivament per al Govern és una prioritat absoluta, aqu í ,  a
Madrid i a BrusselAles i una eina que jo voldria destacar és la
cooperació interegional, feim feina a part del Comitè de les
Regions, en les organitzacions de cooperació interegional allà
on estam, per exemple a la Conferència de Regions Perifèriques
i Marítimes d’Europa, allà on les Illes Balears estam a la
Comissió de les Illes i a la Comissió Intermediterrània, allà on
feim una tasca decidida i ferma per defensar la insularitat, també
voldria recordar que pocs dies abans de la Cimera de Niça, el
President del Govern de les Illes Balears va dirigir una carta al
President del Govern espanyol, demanant que Espanya es fes
portaveu de la defensa dels interessos de la insularitat,
desgraciadament aquesta carta ni tan sols va ser contestada i
les conclusions que ens varen trobar a la Cimera de Niça als
assumptes referits a insularitat va ser molt decepcionant des del
punt de vista de les Illes Balears.

També s’ha parlat aquí del plurilingüisme, el diputat Sr.
Buele, jo voldria fer esment d’una iniciativa conjunta que tenim
la Conselleria de Presidència i la Conselleria d’Educació i
Cultura, concretament la Direcció General de Política
Lingüística, que és fer una acció conjunta, comuna amb la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb els acords que es varen
signar a la Conferència Intergovernamental que vàrem tenir a
Palma amb la Generalitat, per dur a Europa la defensa de la
cultura i la llengua catalana conjuntament, així per exemple
tenim una iniciativa que els consellers d’educació i cultura de
les dues comunitats autònomes, Catalunya i Balears vagin a
visitar la comissària europea la Sra. Reding, de llengua i cultura,
per precisament fer palesa dins aquest any europeu de les
llengües la nostra prioritat que donam al reconeixement
d’aquests drets culturals i lingüístics.

També dir, i no em voldria estendre massa a les iniciatives
de difusió europea, les quals recollim amb molta satisfacció la
proposta de la diputada Sra. Bennàsar, que efectivament a més
d’allò que vàrem fer dins la iniciativa Diàlegs amb Europa que
hem explicat, en aquests moments tenim en preparació la
signatura d’un conveni amb l’Institut Europeu d’Administració
Pública de Maastricht per a la formació dels funcionaris de la
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comunitat autònoma, dels consells insulars i les entitats locals
de les Illes Balears en matèria d’institucions, drets, normes i
polítiques europees, pensam que això és una eina molt
important de cara a promoure les realitats europees, dins
l’administració quotidiana de la nostra comunitat autònoma. 

També el que ha dit la Sra. Diputada del Grup Popular,
respecte la conferència la CALRE, li donam plenament suport
a aquesta conferència de presidents d’assemblees legislatives
regionals, que es completa voldria dir des del punt de vista
d’executius a un nou fòrum patrocinat pel Consell d’Europa,
allà on tenim una participació des de la primera conferència, que
va tenir lloc a Barcelona l’any passat el mes de novembre, que
és la Conferència de Regions amb poders legislatius, la primera
conferència va tenir lloc a Barcelona el novembre de l’any
passat i està previst que la segona tengui lloc a Lieja a Bèlgica,
serà aquest país que ocuparà la presidència de la Unió Europea
el novembre de l’any pròxim i serà molt important de cara, com
ha dit el conseller, estiguem ben alerta a la preparació de la
Conferència intergovernamental del 2004 que pertocarà la
distribució de competències no tan sols entre la Unió i els
Estats, sinó entre dins els Estats, que constitucionalment, com
és el cas d’Espanya, tenim competències legislatives les
regions o comunitats autònomes. 

El que ha dit el conseller, des del punt de vista
d’organismes de cooperació, i amb això acab, de l’Estat de la
insatisfacció que nosaltres tenim del funcionament de la
conferència d’assumptes relacionats amb la Comunitat Europea
i les conferències sectorials, és evident i ho voldria dir que des
del Govern de l’Estat no s’ha fet pràcticament tot el possible
perquè això no funcioni, i fins i tot ens han intentant vendre
premis de consolació, com per exemple la participació de les
comunitats autònomes en el comitè de comissió, que són uns
organismes que pràcticament tenen una importància purament
tècnica, però no tenen cap capacitat política de manera que
puguin continuar bloquejant, la qual cosa crec que per a
nosaltres ha de ser un motiu d’inquietud i aquí demanaríem el
consells de tots els grups de la cambra, inclòs i en primer lloc el
Grup Popular, perquè les comunitats autònomes puguin tenir,
com han fet aquí, participació directe a les formacions sectorials
del Consell de Ministres, allà on nosaltres tenim competències,
com passa en el cas d’Alemanya, el cas d’Àustria i en el cas de
Bèlgica, són els estats federals allà on nosaltres pensam que
ens hem de mirar dins Europa i no dins els estats centralistes i
unitaris que és un poc la involució antiautonòmica que
desgraciadament percebem des del punt de vista del Govern de
l’Estat.

I amb això i si no tenen més qüestions, els don les gràcies
i reiter la disposició, la felicitació com ha dit la diputada Sra.
Amer que aquesta comissió pugui tenir caràcter permanent i si
fos així, la disponibilitat de la conselleria i particularment de la
Direcció General de Relacions Europees de tenir un contacte
fluït i també permanent amb les senyores i senyors diputats que
intervenguin en matèries relacionades amb un tema molt
ilAlusionant, compartim amb el diputat Sr. Buele, com és la
participació de les Illes Balears en el procés de creació
d’aquesta Europa que tots desitjam.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. López Nadal. Si algun grup vol fer un
altre torn de rèplica? La Sra. Bennàsar pel Grup Popular. 

LA SRA. BENNÀSAR I TOUS:

Gràcies, Sr. President. Bé jo li voldria dir al Sr. Conseller que
si nosaltres empréssim la mateixa tàctica de començar la
intervenció dient tot el que nosaltres ens agradaria que vostès
haguessin fet després de dos anys de Govern i que no han fet,
crec que seria una mala tàctica per construir una futura
comissió d’assumptes europeus. 

Vostè aprofita cada vegada que pot de donar tota la culpa
al Govern de l’Estat, jo no li demanava si vostè havia
intervengut a l’elecció del Conseller autonòmic a la (...), jo li
demanava quina era la relació que tenien i quina feina podien
fer plegats i si el tenien a l’abast, la resta crec que és un altre
punt que probablement, si vostè vol treure l'ombra i la llum no,
si ens posam a fer-ho d’aquesta manera li puc assegurar que
aquesta comissió d’assumptes europeus no veurà la llum en
aquesta cambra i crec que és molt necessari, seria una pena que
per una actitud negativa i de donar culpes fora, tirar pilotes a
fora això no es pogués fer, o sigui hi ha moltes coses que el
Grup Parlamentari Popular els podria dir que no han fet, però
crec que no és una bona manera de començar una relació i una
intervenció d’una conselleria que té el compromís del Govern,
després de dos anys, de fer política europea en aquestes illes.

O sigui que crec que vostès també poden prendre moltes
iniciatives que, ja sabem que hi ha una solAlicitud per demanar
la representació directe dins els Consells de Ministres, bé això
és una cosa, això és una part de la política europea, però
després hi ha moltes altres parts que si es desenvolupen bé i si
es va fent una feina ben feta, servirà de base per construir tota
aquesta relació de les autonomies en la construcció europea. O
sigui vostè està decebut de Madrid, jo estic decebuda de vostè,
Sr. Garcias, em sap molt de greu que no aprofiti el seu temps per
ser constructiu, per ser positiu i per donar camins cap al futur,
no està permanentment destacant quines són les queixes que
vostè té del Govern de l’Estat, o sigui aquí estam fent una altra
feina, estam donant a conèixer perquè aquí segur que hi havia
temes que tal vegada els diputats no coneixen i tal vegada avui
hi ha hagut l’oportunitat que sortissin.

L’objectiu crec d’aquest a comissió és precisament obrir tots
aquests temes i anar caminant en temes regionals, que és allò
que fins ara no s’havia fet. Jo li demanaria en aquest sentit que
fos més constructiu i que procuri en les seves intervencions
realment donar un camí positiu cap al futur, no sempre llevant
i donant culpes, que si les coses no caminen és perquè el
Govern de l’Estat no les deixa caminar, no crec que això, un
parla amb altres autonomies i veim que caminen i la situació
supòs que és més o manco la mateixa. Jo els demanaria el mateix
que han fet amb el tema de la ciutadania europea i dels
residents comunitaris aquí, que pareix que vostès no els
agraden, jo crec que sincerament hi ha una realitat a les Balears,
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que si es duguessin bé podrien ser exemplars, com un model
pilot, un projecte de convivència de diferents nacionalitats
europees, de diferents països que conviuen amb tranquilAlitat
i això podria servir de model per a moltes altres regions de la
Unió Europea.

També aprofitaré per demanar-los, també podrien influenciar
una mica la Universitat de les Illes Balears perquè fos una mica
més europea i més oberta. O sigui tota la ilAlusió i l’interès que
tenen perquè sigui una universitat quasi catalana, també fos
una universitat oberta a Europa, oberta a possibles intercanvis,
oberta a molta gent que jo crec que si pogués fer uns estudis
amb una llengua comuna, que els fos més fàcil que la catalana,
segur que vendrien i això seria molt enriquidor per als nostres
joves i per als nostres estudiants.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bennàsar. Supòs que s’imposa un torn
de contrarèplica. Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sr. President. Miri Sra. Bennàsar, molt amablement
i sense cap tàctica predeterminada, ni meditada, sinó amb
voluntat de parlar i dialogar.

Bé jo he fet una intervenció en la qual he explicat el que
venia a explicar i després he donat resposta a allò que vostè
m’ha plantejat, si no li agraden les respostes s’ha d’aguantar,
però n’hi donaré una altra perquè a vostè no l’hi agrada,
aquesta és la resposta, vostè ha estat qui ha parlat de la
Conferència Sectorial, vostè m’ha parlat del conseller que no ho
és, bé el delegat autonòmic li he explicat com funcionava i
n’estàvem decebuts, si estiguéssim contents, li ho hauria dit, és
dir no li puc dir una altra cosa, és a dir, si això no li agrada,
escolti s’ho faci mirar, perquè jo no puc fer una altra cosa, la
meva intervenció de la carta de drets fonamentals i fet i he dit
allò que considerava i he explicat, igualment que amb el tema de
la immigració no s’ha avançat més a Europa, la voluntat nostra
és d’avançar més, però si no s’avança més no és culpa nostra,
perquè no és la nostra competència, ni la nostra possibilitat
arribar fins al final, ni fins i tot la competència, ni la possibilitat
del propi estat, sinó és un poc de tots. 

I per tant, això s’ha d’explicar i si el nostre Govern considera
que en aquests moments la Conferència Sectorial Europea i el
delegat assumeixen aquest paper, quina és la relació? La relació
no és la que nosaltres aspiram i pensam, per ventura és la que
vostè aspira i pensa, bé és la seva posició, jo la respect però no
és la nostra i per tant, crec que l’hem de debatre, per això
serveix el Parlament, el Parlament no ha servit mai per tirar-nos
floretes, sinó per avançar i l’única manera que puguem avançar
és que cadascú digui el que pensa i jo no li diré una altra cosa,
li he de dir el que pens. A mi no em preocupa que vostè em
digui que és el que hem fet malament, sinó que ho vull, m’ho ha
de dir i a més també m’agradaria que digués que ha fet

l’eurodiputat de les Illes Balears, perquè jo tampoc no ho conec
i també m’agradaria que aquest Parlament ho conegués i en
parlàssim, no tenc cap problema, ni un. 

És a dir, a mi m’agrada, la meva funció no és tècnica som
polític i m’agrada debatre, perquè crec que en el debat i a més
amb les paraules majors que és la política i crec i hi he cregut
sempre i crec que sempre en el debat s’avancen coses i
s’aconsegueixen coses, jo no som com aquells que consideren
que la política és una cosa negativa, jo consider que la política
és un bé positiu i un Parlament essencialment polític i per tant,
anem a veure que feim i a mi no em preocupa gens que em digui
que és allò que no he fet, perquè per ventura si vostè em diu i
em dóna camins, jo li diré per ventura que té raó, podem anar
per aquí no hi havíem pensat, o no té raó perquè ja hem avançat
per aquí i ens hem trobat aquests inconvenients i a més de
trobar-nos aquests inconvenients, crec que vostès, el Partit
Popular amb responsabilitat de Govern a l’Estat ens hauríem
d’ajudar, ara bé si ens tiram floretes no avançarem. 

Bé i després no em conti allò referit a la universitat, parlen
d’educació, ho parlarem amb un altre, perquè això si que és una
altra floreta per dir alguna cosa i tancar el debat. Jo crec Sra.
Bennàsar que hem parlat altres vegades amb vostè del tema de
la Unió Europea, del nostre paper i li assegur que jo no tenc cap
actitud negativa, cap, li he de dir que dia 4 aniré a la
conferència, com he anat a totes les conferències, que és el meu
paper, però no li puc dir que en aquesta conferència sé que
farem un gran paper com a comunitat autònoma i sé que ens
acceptaran, la darrera conferència vàrem treure temes que eren
referents a la Unió Europea i els quals s’havien de resoldre, no
hi ha hagut resposta i jo ho he de dir aquí davant el Parlament,
no hi ha hagut resposta, perquè si no li dic ens enganam a
nosalt res mateixos i esper que això serveixi perquè el Partit
Popular com a partit polític que a més fa política i crec que vol
avançar per millorar les coses, també ho traslladin que això no
funciona, que això no és allò que aspira la societat de les Illes
Balears, perquè el que diu vostè a les seves exposicions pareix
que va més enllà de allò que nosaltres feim o podem fer des
dels diferents governs. Per tant, m’agradaria avançar en aquest
debat.

I per últim, miri jo crec que avui hem encetat un tema, hi ha
hagut un diàleg i un debat i podem seguir debatent sobre
perquè hi ha molt a debatre i jo crec que si parlam d’immigració
m’agradaria saber el posicionament de cada grup, no serien els
mateixos però no passa res, segurament no serà el mateix
posicionament sobre la immigració el nostre i el vostre, però
això no significa que el nostre fos per anar en contra, sinó
perquè és el nostre posicionament. Jo el vull el seu
posicionament, vull conèixer i vull saber que és el que hauríem
de fer i avançar i jo li explicaré aquí on el defensam, com el
defensam i que és allò que aconseguim, és la nostra missió i no
s’ha d’excusar que vostè no fa això i jo no faré, ni diré el que
hauria de fer l’Administració central, perquè jo ho he de dir, he
de respondre davant aquest Parlament, sigui d’un partit o sigui
de l’altre qui m’ha interpelAlat o m’ha demanat. 

No hi ha molt més a dir, m’agradaria que no veiés a les
meves intervencions cap ofensa cara al Partit Popular que
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governa a Madrid, no ho ha de veure així, perquè per ventura
alguna vegada es sorprendria vostè del que diuen membres del
seu Partit Popular a les trobades sobre aquest s temes que hem
parlat, es sorprendria i són del seu mateix partit, moltes vegades
hi ha una certa administració i un cert entorn d’Administració
central que funciona així com funciona i tots el coneixem, per
tant, no defensi tant aquests temes perquè per ventura hauríem
d’empènyer un poc tots. M’agradaria que ho conegués, li puc
presentar qualsevol membre del seu partit, que hem debatut
temes i jo he manifestat sempre la mateixa opinió, però a
vegades hi ha una disciplina de partit i aquesta disciplina s’ha
de complir, ho entenc, jo pertany a un partit d’àmbit estatal  i
l’entenc, però no vol dir que la comparteixi, la vull canviar si es
dóna dins el meu partit, per tant crec que vostè hauria de fer el
mateix.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Si els sembla podríem deixar aquí el debat,
ha suscitat prou preocupacions, idees noves i contradiccions
com per seguir, això és una mostra més que aquesta comissió
s’ha d’estabilitzar de forma permanent. 

Jo voldria acabar agraint al Director General de Relacions
amb Europa, molt especialment l’oferiment que ha fet, perquè
molt aviat quan això sigui una comissió permanent hi pugui
haver una relació fluida, crec que ho hauríem d’aprofitar des de
tots els àmbits ideològics. Agrair especialment la
compareixença de l’Hble. Conseller de Presidència en el conjunt
de les seves intervencions i el propi Director General de
Relacions Europees i als diputats i diputades, especialment el
que han demostrat la seva opinió en els termes que fos.

Aixecam la sessió aquí mateix. Gràcies.

Correcció errates Diari de Sessions de la Comissió no
permanent d'estudi dels efectes regionals i insulars a la
comunitat autònoma del pressupost i de les polítiques de la
Unió Europea núm. 7.

La data que figura al diari ha de ser 10 d'abril del 2001.
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