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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions. 

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Rosamaria Alberdi substitueix Maria Torres.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, demanava si es produeixen substitucions. D’acord.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6003/10, presentada
pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds,
a favor de la plena investigació dels casos Couso, vols de la
CIA i Guantánamo.

El primer punt de l’ordre del dia consisteix en el debat i la
votació de la Proposició no de llei RGE núm. 6003/10, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, a favor de la
plena investigació dels casos Couso, vols de la CIA i
Guantánamo.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble. Sr.
Llauger, per un temps de deu minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Atesa l’hora que és farem una
defensa molt breu. La proposició no de llei fa referència a tres
casos que són coneguts pels diputats, els anomenats cas Couso,
cas Guantánamo i cas vols de la CIA, que tots tres tenen un
procediment obert a l’Audiència Nacional. En tots tres casos
aquests procediments es varen obrir en virtut de l’anomenat
principi de jurisdicció universal que, en definitiva, significa que
quan es tracta de determinats crims, com crims de guerra i crims
contra la humanitat, qualsevol país pot perseguir aquests tipus
de crim al marge de la nacionalitat tant de les víctimes com dels
agressors. En aquest cas, a més, hi ha una connexió espanyola
en els tres, en el cas Couso és evident quina és la connexió
espanyola, en el cas vols de la CIA també és evident perquè
molts d’aquests casos han passat per aeroports espanyols i
mallorquins, entre d’altres, i també en el cas Guantánamo
perquè un dels ciutadans afectats que va motivar l’obertura del
procediment era un ciutadà espanyol.

Hi ha distintes organitzacions de drets humans que han
denunciat que els estats no colAlaboren en el complet
esclariment dels possibles crims de guerra i crims contra la
humanitat que s’hagin pogut cometre en el marc de
l’anomenada guerra global contra el terrorisme, i aquesta
preocupació que ja teníem i que ja havia estat motiu d’altres
iniciatives s’ha vist agreujada en el darrer temps amb les
famoses filtracions de WikiLeaks que han vengut a parlar de
pressions des de distintes instàncies com, per exemple,
l’ambaixada nord-americana tant sobre estaments polítics com
sobre estaments judicials, cosa que ens sembla altament
preocupant. A nosaltres ens agradaria que aquests casos que
afecten possibles crims de guerra i crims contra la humanitat
poguessin ser examinats sense interferències, ens agradaria
també que es pogués avançar en aquest principi de la jurisdicció
universal i que els tribunals fossin competents per aclarir

aquests casos mentre no s’avança en una vertadera justícia penal
internacional de la qual ja hi ha algun instrument.

Per tant, presentam aquesta proposició no de llei que, en
definitiva, demana que aquests casos continuïn sense
interferències alienes a la justícia, que hi hagi un aclariment
total dels possibles crims que s’hagin comès, i rebutjam
qualsevol possible interferència en el curs d’aquestes
investigacions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Dalmau, per un temps
de deu minuts.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari
Socialista volem començar fent referència a aquest debat
d’aquesta proposició no de llei que presenta el BLOC a allò que
diu que la Carta Universal dels Drets Humans, de 1948, sobre
els drets de caràcter personal, drets que han de respectat tots i
cada un dels estats membres de les Nacions Unides i resumint
el fons dels articles que van del 3 al 27 on es manifesta el
següent, que ningú no serà sotmès a tortures ni a penes ni a
tractes cruels, inhumans o degradants; que tota persona acusada
de delicte té dret que es presumeixi la seva innocència mentre
no es provi la seva culpabilitat; que ningú no pot ser pres o
detingut arbitràriament sense mesures judicials prèvies; i que
totes les persones tenen dret a presentar un recurs davant els
tribunals competents que, evidentment, han de ser imparcials i
independents per tal de respectar els drets fonamentals de cada
persona.

I amb relació als aspectes comentats, i entrant a valorar els
punts de la iniciativa presentada, en el seu moment vàrem
valorar positivament l’anunci del president Obama d’iniciar el
tancament de la presó ilAlegal de Guantánamo, utilitzada
pràcticament com a camp de concentració amb un funcionament
establert per l’administració Bush que no garantia cap dret
fonamental als retinguts ni tan sols els de ser sotmesos a judici,
entenem que el procés d’acollida als presos de Guantánamo per
part d’altres països, ja siguin el país d’origen o altres països que
voluntàriament els vulguin acollir, fonamentalment europeus,
s’ha de realitzar amb la màxima seguretat i en aquest sentit, com
no pot ser d’una altra manera, expressam el suport a les
investigacions que es duen a terme i defensam la necessària
colAlaboració dels diferents estats que puguin acollir als presos
de Guantánamo i d’aquells que puguin aportar informació
referent als vols ilAlegals de la CIA.

Per una altra banda, la nostra posició en tot moment ha estat
la d’esclarir totes les circumstàncies que envolten la mort del
càmera de televisió José Couso, produïda per l’atac de les tropes
americanes a l’hotel on estava hostatjat a Iraq durant la invasió
de 2003. En aquest sentit exigim als Estats Units una
investigació exhaustiva en tots els casos tant en el cas Couso
com en el trasllat ilAlegal executat per la CIA i la posterior
retenció d’acusats de terrorisme sense judici previ. Manifestam
que els jutges i fiscals competents han de dur a terme els
processos judicials pertinents sense cap tipus d’interferència i
per defensar la justícia i la igualtat del tracte humà per a
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qualsevol persona independentment de la seva procedència, per
al coneixement de tota la veritat, per condemnar una vegada
més els genocidis comesos i els crims contra la humanitat, i per
defensar la legitimitat, la independència i la imparcialitat de la
justícia internacional, donarem suport a aquesta proposició no
de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Dalmau. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Morell, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. MORELL I CUART:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Com és costum en aquesta
comissió estam d’acord sempre a priori en tots els temes que
debatem, aquest cas és un més, és un més amb el qual estam
d’acord, podríem tenir algun matís de diferència per ventura en
l’exposició de motius, però si anam estrictament als punts que
es proposen la veritat és que és impossible no estar-hi d’acord.
Parlam de tres casos concrets, el cas Couso va ser estudiat per
l’Audiència Nacional, es varen obrir diligències prèvies
l’octubre de 2005, després d’alguns arxius de la causa, recursos,
ordres de processament i després de cinc anys encara aquest cas
continua obert i sense un esclariment total sobre els possibles
crims que s’hagin pogut cometre. 

Sobre el tema dels vols de la CIA passa exactament el
mateix, des de l’any 2006 l’Audiència Nacional continua amb
aquest cas obert sense que s’hagi pogut avançar, i el tema de la
presó de Guantánamo arrossega, tal vegada un poc menys, dos
anys i mig de causa oberta a l’Audiència Nacional, però també
amb diferents procediments que no han pogut avançar.
Consideram que com sempre quan parlam de la justícia hauria
de ser el més ràpida possible, en aquest casos veim que és molt
lenta i té problemes per avançar i no hauria de ser així.

Defensarem, ara i sempre, l’absoluta autonomia,
independència dels fiscals i jutges; la total independència del
poder judicial, bàsic i clau en un estat de dret i democràtic com
el nostre que no tan sols s’ha d’enorgullir d’aquest sistema sinó
que també ha de fer feina contínua per vetllar per la seva
aplicació efectiva en aquests casos i en qualssevol altres, siguin
quin siguin els resultats tant condemnatoris com absolutoris. Per
tant, és primordial deixar fer feina els professionals de la
matèria i que sense interferències de cap tipus, ni de cap
colAlectiu, ni de cap organisme ni de cap Estat puguin investigar
en llibertat si va haver-hi o no delictes en aquests casos
concrets, parlam d’aquests tres casos, però jo diria que en
qualsevol cas i en qualsevol investigació que pugui fer la
justícia. 

Per tant, sobre els tres punts que debatem votaríem a favor
tenint en compte que en el primer punt es parla concretament
del cas Couso, vols de la CIA i Guantánamo. Estam a favor que
es continuïn, com sempre hauria de fer la justícia, les
investigacions sense interferències alienes, per això és un poder
independent que ha d’actuar amb total llibertat. I en el punt
número dos, “el Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol
actuació tendent a impedir que aquestes investigacions...”, jo
diria, que qualsevol tipus d’investigació judicial pugui continuar
endavant sense cap tipus d’interferència, però en aquest cas pel
que parlam en el moment votarem a favor de les tres tal com
estan.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Morell. Vol fer us de la paraula, Sr. Llauger?
No?

Doncs entenc que podríem donar aprovada per unanimitat
aquesta proposició.

2) Proposició no de llei RGE núm. 881/11, presentada
pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds,
relativa a exclusió de les aigües sahrauís dels acords de
pesca amb Marroc.

3) RGE núm. 882/11, presentada pel Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a concessió
d'asil als joves sahrauís arribats a Espanya fugint de la
repressió del Marroc.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat i votació de la Proposició no de llei RGE núm. 881/10, del
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa
a l’exclusió de les aigües sahrauís dels acords de pesca amb
Marroc.

S’hi ha presentat una esmena per part del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 1006/11. Per defensar la proposició no de
llei té la paraula per part del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds l’Hble.

Sr. Llauger, per un temps de deu minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sra. Presidenta, demanaria si a la Mesa i als portaveus els
sembla bé, de les dues que queden, són temes molt propers i
sens perjudici que es pugui debatre l’esmena i que es pugui
votar separadament, fer un sol debat de les dues.

LA SRA. PRESIDENTA:

Des de la Mesa consideram que no hi ha cap problema,
supòs que...faríem un sol debat, primer parlaria el Sr. Llauger,
es presentaria l’esmena del Partit Popular, després es donaria
lloc a les intervencions del Grup Parlamentari Socialista.

Sr. Llauger té la paraula.
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EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Farem una sola exposició per a les
dues proposicions no de llei i després ja parlaríem de l’esmena
i faríem les votacions.

La primera de les dues, pel número de registre, és aquesta
que té a veure amb l’acord de pesca. La Unió Europea té
subscrit des de fa molts d’anys i va renovant periòdicament un
acord de pesca amb el Marroc en virtut del qual el Marroc
concedeix autorització perquè les embarcacions de pesca de la
Unió Europea pesquin en aigües marroquines a canvi d’una
contra prestació econòmica. 

Com dic aquest és un acord no espanyol, sinó de la Unió
Europea, però en la pràctica és un acord quasi, quasi espanyol
perquè la immensa majoria, un 80, un 90% de les embarcacions
que obtenen aquestes llicències són espanyoles. Per tant,
Espanya té una responsabilitat important no només com a ex
colònia, sinó en aquest cas com a beneficiària principal d’aquest
acord que les coses es facin d’acord amb la legalitat.

Aquest acord parla de pesca en aigües marroquines, però no
determina quines són, amb exactitud, les aigües marroquines i
això de fet s’ha utilitzat per interpretar que les aigües de l’antiga
colònia espanyola del Sàhara Occidental són aigües
marroquines i de fet, els acords de pesca suposen que les
embarcacions de la Unió Europea pesquen en aigües territorials
del Sàhara Occidental o el que haurien de ser aigües territorials
del Sàhara Occidental com si fossin aigües del Marroc. 

Com és sabut la utilització dels recursos que pertanyen a un
territori ocupat per part de la potència ocupant és una violació
clara de la legalitat internacional i en aquest sentit hi ha
dictàmens fins i tot del Tribunal Internacional de la Haia en
aquest sentit, fins i tot hi ha acords en altres matèries d’Estats
Units amb Marroc que han hagut d’excloure el territori sahrauí.
Per tant, pensam que aquest fet de pescar en aigües que de fet
són sahrauís és una apropiació de fet per part del Marroc, que és
qui se n’endú la compensació econòmica de la Unió Europea
d’uns recursos que no són seus, que són del poble saharauí.

Per tant, la nostra proposta és que no hi hagi cap nou acord
de pesca ni cap renovació de l’acord de pesca que no exclogui
explícitament les aigües que queden al sud de la línia aquí
assenyalada, del paralAlel que marca la línia internacionalment
reconeguda de frontera entre el que és el Sàhara i el que és el
Marroc.

La segona proposició no de llei tracta sobre una qüestió que
és d’actualitat i que a més a Palma ha estat coneguda perquè hi
ha una protesta d’uns joves sahrauís en el Born en motiu
d’aquesta qüestió, aquest va ser el fet que la va originar (...) tot
i que ells estenen la seva proposta a la situació general del seu
país, que fa referència a un grup de joves que varen arribar a
principis de gener, poc després de la repressió del campament
de protesta que hi havia prop d’Al-Ayun, varen arribar en una
pastera a Fuerteventura crec, sí a Fuerteventura, i en arribar
varen demanar asil polític. 

El Ministeri de l’Interior espanyol només va admetre cinc de
les solAlicituds i als altres els va dir que no tenien dret a aquest
asil polític, no els reconeixia la condició de possibles
demandants perquè no els reconeixia la condició de persones
amb amenaces de patir repressió, de patir maltractaments, de
patir persecució tot i que tant l’ACNUR com la Comissió
Espanyola d’Ajuda al Refugiat han manifestat que ells sí que
entenen que són persones que fugen d’una repressió i que en cas
de tornar al seu país podien ser objectes de repressió i de
persecució.

En aquest moment aquestes solAlicituds estan paralitzades
perquè hi ha hagut una intervenció del Tribunal Europeu dels
Drets Humans, però la nostra demanda va en el sentit que hi
hagi un reconeixement de concessió d’asil polític per a aquest
grup de joves que així ho han solAlicitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Per defensar l’esmena RGE
núm. 1067/11 té la paraula per part del Grup Parlamentari
Popular l’Hble. Sra. Pastor per un temps de deu minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados, el Grupo Parlamentario Popular ha expresado alto y
claro en derecho del pueblo saharaui a su determinación siempre
y la inclusión en el acuerdo pesquero del Sahara Occidental ha
sido un motivo de polémica en su debate en la Comisión de
Pesca, como digo desata una gran discusión en el Consejo de la
Unión Europea.

La comisión votó para incluir una enmienda elaborada por
la Comisión de Desarrollo en la Eurocámara que dice: “La
contrapartida financiera en la comunidad europea también se
utilizará a favor del desarrollo de la población costera de
Marruecos y Sahara Occidental que vive de la pesca y para la
creación de pequeñas y medianas empresas locales del sector
pesquero”. 

Los servicios jurídicos del Parlamento y el Consejo de la
Unión Europea contestaron afirmativamente a la consulta de
incluir esta enmienda. También señaló que si en el acuerdo se
aceptase el límite de las aguas del norte paralelo 27º norte, 40º
norte, que es el límite de las aguas que separan los territorios de
Marruecos y Sahara Occidental, Marruecos no aceptaría el
acuerdo y esto sería mucho peor.

Desde el pragmatismo y la realidad y nuestro
reconocimiento al derecho del pueblo saharaui y a su
determinación pensamos desde el Grupo Parlamentario Popular
que es mejor en este momento pedir que en todo caso los
beneficios derivados de ese acuerdo para el pueblo saharaui y
que repercutan en las personas. 
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El Partido Popular no ha variado un ápice su postura en el
compromiso con el Frente Polisario para defender el referéndum
de autodeterminación, pero no puede ir en contra del informe de
los juristas de la Eurocámara.

Expresamos que hay que dar seguridad al sector pesquero,
pero admitiendo que hay cuestiones pendientes entre Bruselas
y Rabat. El acuerdo está aprobado por todas las instituciones
europeas, incluye los derechos de pesca en aguas saharauis
concedidos a la Unión Europea por el Gobierno marroquí (...)
entre la Unión Europea y Marruecos. Desde julio del año pasado
la Unión Europea y negociadores marroquís habían establecido
los términos para un nuevo acuerdo de cuatro años... desde que
por primera vez se hizo en 1999 reducido por cierto
notablemente con los llevados a cabo desde el 95 al 99, que
excluía las aguas mediterráneas de Marruecos.

La ratificación de ese acuerdo se complicó por las
numerosas protestas en contra de la inclusión de las aguas del
Sahara Occidental, territorio que está ocupado por Marruecos
desde 1976. Hay que destacar que todos los países de la Unión
Europea han ratificado el acuerdo exceptuando Suecia. 

Creo que es más práctico pedir hoy, sin que ello suponga
renunciar a nada, que el pueblo saharaui se beneficie de este
acuerdo y de ahí nuestra propuesta.

Gracias, Sra. Presidenta. 

 LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula l’Hble. Sr. Costa per un temps de deu minuts.

(Remor de veus)

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Sí, con referencia al otro tema que nos ocupa esta noche ya,
que es el de los 22 saharauis llegados a España huidos de la
represión de Marruecos, pues como ya se ha dicho, el 5 de enero
un grupo de jóvenes llegaron a la costa de Fuerteventura
procedentes del territorio ocupado del Sahara. 

La postura del Partido Popular ha sido clara en este sentido.
Creemos que tendría que ser el Gobierno de España que
impusiera... a la cabeza o sea liderara como (...) administradora
el proceso... finalice con la indiferencia de conducir para que el
pueblo saharaui se manifieste libremente con respecto a la
autodeterminación de Sahara como ya hemos dicho antes, pero
lo que nos ocupa ahora son estos 22 jóvenes de los cuales a 5 se
les ha dado asilo, pero a los 17 restantes..., pues no... así como
Estrasburgo ha paralizado su expulsión, no?, que en un principio
contemplaba el Gobierno, lo ha hecho por posibles represalias
sin que sean devueltos a Marruecos cuando precisamente venían
huyendo de la persecución que este país les venía haciendo. 

Es por eso que el Tribunal Europeo ha paralizado la
expulsión prevista por el Gobierno...da un espaldarazo a los
saharauis que estaban a punto de ser devueltos, se ha admitido
a cinco de ellos, pero 17 están en solicitud de asilo y no ha sido
admitido a trámite.

También la Corte Europea de Derechos Humanos pide que
no sean extraditados y aunque Interior considera que no hay
pruebas de que son represaliados, ya conocemos la forma de
actuar del Gobierno de Marruecos en los temas del Sahara.
Todos ellos han estado en el Centro de Internamiento de El
Matorral en la Playa Blanca del Puerto del Rosario y han estado
recluidos. 

Los argumentos para negar el asilo son las consecuencias
para España frente al reino alauí y por dar la razón a quienes
aseguran sentirse acosados por las fuerzas de seguridad
marroquíes.

Otra de las razones del Gobierno es el efecto llamada. La
hipocresía de este gobierno es increíble y ahora se quiere
justificar la expulsión de estas personas basándose en el efecto
llamada. La realidad es que la situación de represalias se
acrecentó a raíz de los últimos acontecimientos, de los sucesos
en El Aaiún, y esto hace que la situación en el Sahara sea cada
día más preocupante. Está por ver, pero tenemos la sospecha de
que el discurso del rey alauita del 9 de marzo pasado
prometiendo reformas constitucionales y ampliación de
libertades individuales y públicas será meramente papel mojado.
El proceso judicial por agresiones a Silvia Mesa, activista
saharaui que fue atacada por la policía marroquí, pone de
manifiesto la necesidad de que los centros de salud que
atendieron a sus compañeros deberían haber activado el mismo
protocolo que para ella.

Desde el Grupo Parlamentario Popular pedimos y decimos
que basta ya de represiones en el Sahara. Es por eso que vamos
a votar a favor de esta propuesta y para que estos jóvenes
puedan tener asilo y su situación sea regular en España.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor. I ara sí, per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Costa per un temps de deu
minuts.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Com diu una cançó del grup
Uc d’Eivissa, ja estam a l’espigó i probablement, com els altres
que han intervengut, és una satisfacció acabar l’activitat
parlamentària d’aquesta legislatura a una comissió parlant de
drets humans i parlant del Sàhara. 

Ja d’antuvi he de dir que donarem suport a les dues
iniciatives, tant la que afecta el tema de les aigües territorials,
un debat molt recurrent i molt necessari que des de la Unió
Europea s’adoptin les mesures que s’han plantejat a la
proposició, per mor que allò que no és lògic és que la força
ocupant, que així es diu en dret internacional, no faci una
usurpació al mateix poble sahrauí, que està pendent d’una
resolució de Nacions Unides i de l’exercici del dret
d’autodeterminació, idò no tengui una derivació d’aquesta
riquesa que a només pertany al poble sahrauí.
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El segon punt és el tema de l’asil polític. El tema de l’asil
polític és una necessitat de fer un reconeixement a una doble
qüestió. Ja quan uns joves o quan un ciutadà o una persona fa
aquesta petició i a més amb el coneixement del que va succeir
al campament proper a la ciutat d’El Aaiun, capital del Sàhara
occidental, idò no és d’estranyar que hi hagi un risc real per a la
vida d’aquests sahrauís, i hem de fer allò oportú per fer una
defensa de la seva integritat i poder, almenys, contribuir en el
reconeixement de l’asil polític. 

He de dir, ja per anar també acabant, que el conflicte del
Sàhara necessita una solució valenta i que les resolucions de
Nacions Unides siguin complides, i faig aquesta reflexió,
aquesta afirmació no una vegada més, que la faria, sinó dins el
marc que estam vivint o que s’ha viscut aquest trimestre de
l’any 2011, i és una reflexió..., que el Magrib es mou, i una de
les crítiques que feia algú tan poc sospitós, entre cometes,
d’esquerranós, sí de socialdemòcrata, Javier Solana, deia en una
entrevista recentment que davant el totalitarisme del Magrib i
l’integrisme, el Magrib té una via que estan desenvolupant ells
i que necessiten el suport dels àmbits internacionals. I jo també
vull fer una apreciació: cada lloc tendrà els seus nivells; Líbia
necessita el suport, Tunícia necessita el suport de la comunitat
internacional, Alger també té problemes de falta de drets
humans i de garantia d’aquests drets, i el Marroc també, i
fonamentalment la població sahrauí. Per tant crec que seria bo
que aquest conflicte que moltes vegades tenen els diferents
països de la Unió Europea, el conflicte entre interès econòmic
del país i de drets humans, s’acabi solucionant a favor sempre
dels drets humans, perquè des de la coherència política es podrà
exigir i mantenir una posició consolidada i respectada a la resta
del món. Perquè si feim un discurs a Líbia i no el feim a
Tunícia, això no val, o per què no fer-lo al Sàhara? Al Sàhara o
al Marroc, per exemple, hi ha el presoner més antic de tot
l’Àfrica, i és una sèrie de consideracions que des de la reflexió
hem d’anar caminant. 

Volia acabar fent simplement una reflexió sobre la situació
del Magrib perquè està de plena actualitat, i el Sàhara es mereix
una sortida que respecti els drets humans, els drets..., el
compliment de les resolucions de Nacions Unides per damunt
d’interessos econòmics.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Procediria ara la suspensió de la sessió
per un temps de deu minuts per valorar l’esmena del Grup
Parlamentari Popular. Entenc que no fa falta fer aquesta
suspensió. Per tant...

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

No, bé, Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

...el Sr. Llauger podria...

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sra. Presidenta, si em permet jo volia primer agrair el suport
que s’ha expressat a la segona de les proposicions no de llei, i
per part del Grup Socialista a la primera. També volia agrair les
aportacions que s’han fet al debat, especialment aquestes
darreres del Sr. Costa, més globals, sobre la necessitat de
resoldre el conflicte. 

I anant a la qüestió de l’esmena, que és la que queda per
resoldre, l’esmena del Partit Popular, tal com ells la proposen,
jo crec que tal com ells la proposen el que ve a reflectir és allò
mateix que diuen els acords tal com queden entre la Unió
Europea i el Marroc, que sempre duen aquesta consideració que
els beneficis han d’anar a favor de la població sahrauí i del
Sàhara occidental, però tal com es formula, que com dic és
equivalent a tal com es fan els acords, en realitat és una
formulació que fàcilment és interpretada al Marroc a la seva
manera, com que la inversió en el Sàhara pot fins i tot anar a
favor dels seus colons i en absolut té cap connotació de benefici
a la població sahrauí o de reconeixement de la sobirania sahrauí
sobre el seu territori o sobre els seus recursos. Per tant jo crec
que va en un sentit molt llunyà del que jo proposava en principi.

Jo faria una proposta amb la voluntat que poguéssim arribar
a un acord. Jo entenc que la que hem presentat ara, la que hem
presentat nosaltres quasi quasi el que demana és que no es faci
un acord de pesca que inclogui aquestes aigües territorials, i jo
obriria la porta al fet que es pogués fer sempre que això fos en
els termes de clar reconeixement de la sobirania sahrauí sobre
els seus territoris i sobre els seus recursos. Per tant la proposta
de transacció seria el punt tal com ve a la proposició original, i
que al final s’afegís “...o que...”, és a dir, que no es faci cap
acord, etc., etc., “o que no es basi en el principi que la sobirania
sobre el territori i els recursos sahrauís corresponen al poble
sahrauí”. Això seria la contraproposta perquè, ja dic, tal com es
formula no ens sembla que reconegui en absolut el principi del
qual parteix la nostra proposició, que és quin és el legítim
propietari d’aquests recursos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, gràcies, Sr. Llauger. Sra. Pastor, li donaria la paraula per
anunciar si accepta la transacció sobre la seva esmena que li ha
ofert el Sr. Llauger.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Bueno, yo creo que nuestra enmienda tiene mucho sentido
en este momento, puesto que el acuerdo se va a llevar a cabo
queramos o no. Es más, si se contemplara la posibilidad de eso
ya sabemos claramente que Marruecos no hubiera aceptado ese
acuerdo de pesca. Tenemos que pensar también que en España
el acuerdo pesquero tiene una importancia vital y no podemos
prescindir de él, por lo cual yo creo que está muy bien el
reconocimiento del pueblo saharaui, lo vamos a hacer desde el
Grupo Popular siempre, pero no podemos ser contrarios a... Es
más, creemos que es muy poco práctico, que así sí que no
tendría absolutamente ninguna contrapartida el pueblo saharaui



y de esta manera sí. De ahí nuestra enmienda. De todas formas
si nuestra enmienda no se acepta nosotros nos abstendremos en
esta votación.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pastor. Doncs passarem a la votació de
les dues proposicions no de llei. Ho farem de manera separada.

Primer votarem la proposició no de llei RGE núm. 881/11,
sobre l’exclusió de les aigües sahrauís dels acords de pesca amb
Marroc.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. LLETRADA:

8 vots a favor i 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam a la segona votació, la de la proposició no
de llei RGE núm. 882/11, relativa a la concessió d’asil per als
joves sahrauís arribats a Espanya fugint de la repressió del
Marroc, que entenc que es pot donar aprovada per unanimitat.

Ja sé que és molt tard però ara em permetran, abans
d’aixecar la sessió, dir dues paraules. Seré molt breu.

Simplement vull expressar-los el meu honor per haver estat
presidenta d’aquesta Mesa. Jo crec que també puc fer-ho
extensiu a la Sra. Vicepresidenta i a la Sra. Secretària, i crec que
també el fet que justament es tanqui aquesta legislatura fent una
reunió de la Comissió de Drets Humans jo vull veure en això un
fet simbòlic més enllà d’una qüestió pràctica i de calendari. 

Jo crec que a tota cambra legislativa hi hauria d’haver una
comissió de drets humans, jo crec que les comissions de drets
humans són necessàries i a més jo crec que vostès amb la seva
feina han dignificat aquesta comissió de drets humans, no
només presentant desenes de proposicions no de llei, sinó que
també hi ha una feina d’aprofundiment en el tema dels drets dels
menors i les noves tecnologies, o les tecnologies de la
informació i la comunicació, que va tenir un resultat molt
interessant i que va ser una publicació que vàrem presentar
conjuntament en aquesta cambra.

I simplement vull dir-los que quan es treballa tant sobre els
drets humans podem acabar tenint una visió potser un poc
pessimista del món, i jo els deixaria només una frase, una frase
d’Antonio Gramsci, que diu que enfront del pessimisme de la
raó sempre estarà l’optimisme de la voluntat.

I moltes gràcies a tots.
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