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(El Sr. Vicepresident de la comissió inicia la direcció del
debat)

EL SR. PRESIDENT:
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Si les parece, vamos a empezar la sesión. ¿Hay alguna
sustitución?

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, Sr. Presidente, Carolina Torres sustituye a Diego Guasch.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Sí, President, Maria Anna López substitueix Joan Huguet.

EL SR. PRESIDENT:

¿Alguna más?

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Sí, Sr. President, Carme García substitueix Francina
Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien.

Proposició no de llei RGE núm. 6851/05, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a la
petició de retirada de les tropes d'Afganistan. 

Pasamos entonces al único punto del orden del día, que es la
Proposición no de ley RGE núm. 6851, presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida y Los Verdes, relativa a la
petición de la retirada de tropas de Afganistán. Para su defensa
tiene la palabra el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, Sr. President, moltes gràcies, senyores i senyors diputats.
Presentam avui en aquesta comissió una proposició no de llei
que s’argumenta per si mateixa a l’exposició de motius que ja
presentam i a la petició que feim. El Grup Esquerra Unida i Els
Verds, al qual jo represent, considera que la intervenció militar
a Afganistan té les mateixes característiques que a la d’Iraq, que
respon fonamentalment a interessos geoestratègics dels Estats
Units; que, en tot cas, es podria argumentar que el seu inici
responia a una tàctica de lluita antiterrorista, que després s’ha
demostrat que no és així però que nogensmenys la seva
continuació durant el temps, més de dos anys, l’existència d’un
govern no representatiu d’un projecte democràtic més que
dubtes; la presència d’un govern a l’ombra dels l’Estats Units i
una força militar desmesurada d’aquest país, senzillament
adornada amb algunes presències d’altres països propers, l’únic
que amaga són interessos geoestratègics i econòmics que tenen
més a veure amb el petroli que amb altres interessos d’altre
tipus.

Per tant, pensam que el nostre exèrcit té poques feines
devora els Estats Units amb una qüestió d’aquestes i plantejam
que s’insti el Govern de l’Estat a tornar les tropes espanyoles de
l’Afganistan.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rosselló. No está el Grupo Mixto ni el Grupo
del PSM-Entesa, pues pasaríamos al Grupo Parlamentario
Socialista. Tiene la palabra el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Desde luego la intervención que
ha tenido lugar en Afganistán, con no compartir muchas cosas
de las que allí han pasado, sí que hemos de reconocer que tiene
algunos criterios distintivos con lo que ha sido la actuación de
algunas tropas extranjeras, en este caso concreto americanas, y
también la intervención de algunas tropas españolas en otros
países, como ha sido el caso de Irak. En el caso de Afganistán,
tenemos una circunstancia que la hace excepcional desde un
punto de vista de procedimiento cuanto menos, y es que la
intervención que hay o la presencia de tropas españolas en
Afganistán está amparada por dos cuestiones: la primera es por
una resolución de la ONU que así la autoriza y la solicita; y la
segunda, y lo que es más importante para nosotros todavía, es
por el hecho de que el Parlamento del Estado español, el
Congreso de los Diputados, haya dado su apoyo de forma
prácticamente, casi casi unánime, a la presencia de estas tropas
allí, en Afganistán.

Por eso, una vez resuelto el grave problema que tenía el
Estado español que era que las tropas se enviaban donde le daba
el sueño imperial al presidente del Gobierno en otras épocas, y
habiéndose sustituido la voluntad imperial por la voluntad del
Parlamento, que es quien decide ahora dónde se envían tropas
y dónde no se envían tropas, pues entendemos que si el
Parlamento del Estado español, el Congreso de los Diputados,
en pleno uso de sus facultades, y con un acuerdo, ya digo,
prácticamente cuasi unánime, a expensas de un solo grupo
parlamentario, decidió hacer este envío, pues desde el
Parlamento de las Islas Baleares no podemos hacer otra cosa
que respetar esa decisión del Congreso de los Diputados y dejar
que sea quien dijo cuándo tenían que ir quien decida cuándo
tienen que volver las tropas destacadas en este momento allí, en
ayuda humanitaria auténtica.

(La Sra. Presidenta de la comissió pren la direcció del
debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument prenem la
paraula en representació del meu grup per desenvolupar els
criteris, els raonaments i els arguments que empraré per tal de
defensar la nostra postura davant aquesta proposició no de llei
presentada per Esquerra Unida i Els Verds.

En primer lloc, el nostre principal argument és la coherència
política. Com tots saben aquí, el juliol de l’any 2004 el Partit
Popular, en el Congrés dels Diputats, amb el seu vot va donar
suport a l’inici d’una missió del nostre exèrcit a Afganistan.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 43 /  23 de novembre 591

 

Estàvem absolutament convençuts de la conveniència i de la
necessitat de desplaçar les nostres tropes fins a un país que
havia de començar la seva reconstrucció i havia de trobar el
camí per a la instauració definitiva d’un règim de drets i d’un
règim de llibertats. Estàvem també absolutament convençuts
que la presència, en aquest cas espanyola, a Afganistan ajudaria,
sense cap tipus de dubtes, a incrementar el reconeixement de la
comunitat internacional cap a Espanya, com a un país
compromès amb la democràcia, compromès amb el progrés, així
com un país en constant i permanent lluita contra el terrorisme
internacional.

I no és que de llavors a avui pensem altra cosa, sinó que avui
també pensam absolutament el mateix, i a més avui el Grup
Parlamentari Popular creu el mateix, creim en unes forces
armades preparades i disposades per fer front a les noves
amenaces que sorgeixen; creim en la participació en missions de
pau, com la d’Afganistan, és la millor forma d’exterioritzar les
grandeses d’un país solidari, com és el nostre, Espanya. I creim
també en la capacitat d’un exèrcit per dur a terme aquestes
missions humanitàries i aquestes missions de pau endavant.

Principalment, per aquestes qüestions, però bàsicament per
mantenir la nostra coherència política des de l’inici i sota
aquestes condicions, el nostre grup parlamentari, sense més
qüestions, no donarà suport a aquesta iniciativa presentada per
Esquerra Unida i Els Verds.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions? El Sr. Rosselló té la paraula.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. Molt breument, estic, reconec que els arguments del
Sr. Diéguez que, sense cap dubte hi ha una diferència
substancial entre l’enviada de tropes a Iraq i la d’Afganistan,
que és l’aprovació del Parlament espanyol en el segon cas, per
tant, sense cap dubte valoram aquest fet.

Jo crec que l’argument que ha donat el senyor representant
del Partit Popular, els dos arguments, són els que a mi me donen
peu a demanar, a presentar la proposició que hem presentat; es
varen enviar les tropes per instaurar un règim de llibertat i
democràcia, com diu el Sr. Jerez, i és evident que en els dos
anys no s’ha instaurat un règim de llibertats i de democràcia, la
qual cosa demostra que els objectius eren uns altres.

I per coherència amb el plantejament, en la línia política que
jo sempre he defensat, tanta coherència com la seva, vostès
sempre han defensat el mateix, nosaltres també sempre hem
defensat el mateix damunt aquest tema, que és diferent; i
respectant la decisió del Parlament que va prendre en el seu
moment, però que ara ha passat un temps i es demostra que això
no funciona, doncs demanam que s’insti el Govern central i el
Parlament espanyol a reconsiderar aquesta postura.

I res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló.

Passaríem, doncs, a la votació de la proposició no de llei.

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 1; en contra, 13; abstencions, 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 6851/05, relativa a la petició de retirada de les tropes
d’Afganistan.

I no havent-hi més temes a tractar, s’aixeca la sessió.
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