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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Conxa Obrador.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha més substitucions? Perdó.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Sí, Lluís Maicas substitueix Cristina Rita.

LA SRA. VALLÉS I RAMIS:

Antònia Vallés, María José Bauzá.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 1720 i 1976/12. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 1720/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a condemna a la
repressió violenta de les protestes a Síria.

Passam en primer lloc al debat de la proposició no de llei
RGE núm. 1720/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a condemna de la repressió violenta de les protestes a Síria. Per
defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Cosme Bonet, per
un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Una primera qüestió: es
podrien debatre les dues proposicions no de llei conjuntament
o...? Què ha decidit la Mesa en aquest sentit?

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha diferents... A mi em demanen si poden ser separades,
cada una, o es podria fer també un únic debat amb una sola
votació... Vull dir, perdó, sí, un únic debat amb dues votacions.

EL SR. BONET I BONET:

Per a nosaltres va bé.

(Conversa inaudible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò aquesta presidència decideix que es faran
completament separades. Dos debats i dues votacions.

Té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Cosme Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
presentam aquesta proposició no de llei..., per demanar un
pronunciament d’aquest parlament que, a més de representar el
poder legislatiu dins la nostra comunitat autònoma, també
representa d’alguna manera la veu del poble de les Illes Balears,
un poble que no pot quedar silenciós davant la flagrant
vulneració dels drets humans que s’està produint, la negació de
la democràcia i la llibertat a un país que no és tan llunyà com
pot semblar, banyat per les mateixes aigües mediterrànies que
banyen el nostre arxipèlag. Ens referim, naturalment, a Síria,
motiu d’aquesta proposició no de llei.

Aquests fets són conseqüència dels esclats ciutadans, de les
revoltes que s’han vengut a denominar primavera àrab, i que
s’ha convertit en un moviment popular i ciutadà i que va ser
iniciat per l’autoimmolació d’un jove a Tunísia el desembre del
2010. Aquestes primaveres àrabs passaran a la història per èxits,
si els podem qualificar així, per dur la democràcia, dur un règim
de llibertats, uns èxits històrics i que s’han aconseguit de
manera pacífica, com són els casos de Tunísia i Egipte, o el cas
de Líbia, que no ha estat desgraciadament una revolta pacífica,
sinó que va derivar en una violenta guerra civil, provocada sens
dubte per la repressió brutal que va liderar el coronel Gadafi a
partir de febrer de 2011 i que provocà la intervenció
internacional. 

Després de caure el coronel Gadafi s’iniciaren protestes a
Síria. El règim de Bashar Al-Assad, hem de recordar que és fill
de Hafez Al-Assad, havia promès reformes després de tots els
anys de govern de son pare del 1971 al 2000, quan el primer Al-
Assad va ser president després d’un cop d’estat. Bashar Al-
Assad va fer un discurs reformista d’inici, però un cop elegit i
ratificat per referèndum el juliol del 2000 aquesta esperança de
canvi va ser una decepció, un fracàs i una continuïtat de la
dictadura del seu progenitor. Ha estat un repressor brutal al final
de l’oposició interna que, com dèiem abans, va sortir al carrer
per demanar reformes i demanar democràcia.

El 13 de març d’enguany, per posar-nos en actualitat,
coneixíem que Nacions Unides enviarà observadors de drets
humans als països veïns de Síria, observadors de l’ONU que
recollirien informació sobre violacions i atrocitats comeses en
el país. S’havien redactat diversos informes de la comissió
d’investigació internacional sobre Síria, que presidia el Sr.
Paulo Pinheiro, que es va declarar favorable en aquell moment
al diàleg i contrària a una intervenció militar, a diferència del
que havia succeït a Líbia, i es recomanava per part d’aquesta
comissió de les Nacions Unides donar suport al procés de
mediació que havia liderat o que començava a liderar Kofi
Annan; pareixia, per tant, en aquell moment que es podia trobar
una via de solució al conflicte, cosa que com després s’ha vist
no ha estat així. Síria qüestionava els informes de Nacions
Unides i deia que la crisi de Síria no es donava per
manifestacions i protestes pacífiques, sinó un pla polític que
acusava a forces externes, que ha estat una excusa habitual a
través de la història de les dictadures per negar l’oposició
interna, i afegia que no podrà arribar una reconciliació a Síria
mentre forces externes provocassin aquesta crisi i sustentassin
la violència armada. 
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Davant aquestes excuses, diguem, del Govern de Síria,
diverses instàncies internacionals prengueren sancions, mesures,
per pressionar Síria, entre elles recordem que Unió Europea
havia prohibit vols de càrrega procedents de Síria i operats per
aerolínies sirianes, la congelació parcial d’interessos i
transaccions de la banca nacional siriana i noms d’alts càrrecs
de Damasc, la capital de Síria, als quals se’ls bloquejaven els
comptes a Europa, mesures que no han aconseguit afluixar la
violenta repressió que protagonitza el règim d’Al-Assad.

Les reaccions a posteriori no s’han fet esperar, condemnes
unànimes de tota la comunitat internacional; el Partit Socialista
en concret va demanar al Govern l’expulsió de l’ambaixador
sirià d’Espanya el 16 de març de 2012 com un gest de rebuig i
condemna al que estava succeint al país, demanant que
expulsant l’ambaixador de Síria a Espanya s’aconseguiria que
la resta de països de la Unió Europea intentessin fer el mateix,
ja que una acció coordinada enviaria al poble de Síria un
missatge que Europa li dóna suport en la seva lluita per la
llibertat i està disposada a protegir les seves vides i els seus
drets.

Finalment totes aquestes accions -la intervenció de Kofi
Annan, les denúncies de les comissions de Nacions Unides, les
sancions econòmiques- no han aconseguit res. Un recent article
deia: “El ejército sirio mata a decenas de civiles y deja la
tregua de la ONU hecha trizas”; com més bé informava
després, tretze dies després de la posada en marxa de l’alto al
foc immediat per Kofi Annan, l’oposició siriana va haver de
denunciar la mort de civils a mans de les forces governamentals.
L’Observatori cívic dels drets humans, amb seu a Londres,
calculava que des de l’entrada en vigor de l’alto al foc 250
persones havien mort. “La situación en Siria continua siendo
inaceptable”, indicava Kofi Annan en el Consell de Seguretat
de Nacions Unides. En total més de 9.000 persones han mort
des que l’oposició siriana va decidir sortir al carrer per demanar
reformes polítiques. Conclou aquest article, lamentablement,
que “las violaciones del alto al fuego han sido tan reiteradas
que casi han dejado de ser noticia”, i certament avui, que
debatem aquesta proposició no de llei, comprovam als mitjans
de comunicació com Síria ja no és un tema a les portades dels
diaris, i això no vol dir que la repressió s’hagi aturat. 

La presència d’observadors, la pressió internacional, no ha
aturat la repressió. Per tant proposam avui que el Parlament de
les Illes Balears s’adhereixi a iniciatives similars que han tengut
altres parlaments autonòmics, també el Congrés dels Diputats;
recordarem que el 15 de juny del 2011 una proposició del PP,
amb esmena del Grup Socialista, va ser aprovada pel Congrés
dels Diputats a la Comissió d’Assumptes Exteriors. En ella, en
el seu primer punt -i així acabam-, es demanava una ferma
condemna de la violenta actuació que el règim sirià continua
mantenint contra el seu propi poble. En aquest mateix sentit
presentam nosaltres aquesta proposició no de llei. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Bonet. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina
Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bona tarda a tots, i gràcies, presidenta. Nosaltres tenim la
voluntat d’arribar a un acord únic de les dues proposicions no de
llei, perquè pensam que la voluntat és la mateixa. Per tant jo don
per bons els arguments presentats pel Grup Socialista, li
donarem suport, i a nosaltres el que ens agradaria és que, una
vegada produït el debat de les dues esmenes, de les dues
proposicions no de llei, si fos possible, de tots els punts que per
unanimitat sortissin, en sortís una única proposició no de llei,
perquè pensam que, la força, la té la unanimitat dels punts que
siguin i no la discrepància. Per tant jo em reserv per defensar la
nostra, perquè pensam que compartim la filosofia plenament del
Grup Socialista. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Rosa Maria Bauzá,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, davant
la proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
Socialista no podem dir altra cosa que evidentment el nostre
grup se suma a la manifestació de condemna de la repressió del
règim sirià contra el seu poble. Per altra banda també donam
suport al punt 2 de la proposició no de llei, relatiu a instar el
Govern d’Espanya a seguir pressionant a través de la Unió
Europea i altres organismes internacionals per tal d’aconseguir
aturar la repressió impulsada pel Govern sirià, així com exigir
que s’impulsin reformes polítiques institucionals que
desemboquin en la convocatòria d’eleccions lliures i
democràtiques. Per tant tot el nostre suport a situacions que no
podem tolerar i que ens sentim en l’obligació de fer tot allò que
estigui a les nostres mans per tal d’ajudar de qualque manera el
poble sirià.

El Govern espanyol ja ha duit a terme diferents actuacions
que demostren el seu interès a donar suport al poble sirià, ja
sigui donant suport a resolucions contra el règim com amb
l’emissió de comunicats per part del Ministeri d’Assumptes
Exteriors que exigeixen la protecció de la població civil. El
Govern espanyol ha manifestat que comparteix la profunda
consternació de l’alta representant de la Unió Europea per la
provada incapacitat del règim del president Bashar Al-Assad per
atendre les reiterades demandes internes i internacionals que
l’insten a deixar de manera immediata la repressió contra els
manifestants, a alliberar presoners polítics i a posar en marxa un
procés polític de reformes creïbles i efectives. Per part de les
Nacions Unides el mateix secretari general Ban Ki-moon ja va
parlar de crims contra la humanitat en el debat de la resolució
condemnatòria del 16 de febrer, i també en el Consell de Drets
Humans de dia 1 de març es va parlar del corredor de la garantia
amb l’arribada d’ajuda humanitària. 
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Podem dir que el panorama més complex és el del Consell
de Seguretat de Nacions Unides, ja que el 4 de febrer dos països
del consell permanent, com Xina i Rússia, van vetar una
proposta del Marroc com a representant no permanent i en nom
de la proposta de la Lliga Àrab. Els Estats Units estan parlant de
la retirada de l’exèrcit, d’alliberament de detinguts i de suport
al nomenament de Kofi Annan com a representant de les
Nacions Unides. Esperam que prosperi la proposta dels Estats
Units.

Podem dir que els esforços del Govern espanyol s’han dirigit
a condemnar de manera inequívoca i puntualment les actuacions
del règim, així com a donar suport de manera activa a la
formació d’un consens tant a nivell europeu com internacional
que condemni amb total fermesa les accions que duen a termes
les autoritats sirianes, que no poden quedar impunes. El suport
manifestat pel nostre govern central és ferm. 

El president Rajoy ha qualificat la situació d’inacceptable,
i que requereix de l’interès de totes les nacions. Per tant des del
nostre grup parlamentari volem manifestar el nostre total suport
al poble de Síria per acabar el més prest possible amb la
repressió del règim sirià, amb l’objectiu de poder rebre notícies
que ens manifestin la convocatòria d’eleccions lliures i
democràtiques.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant?

EL SR. BONET I BONET:

Simplement volem agrair el suport expressat pels distints
grups. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Bonet. Entenc que la Proposició no de
llei RGE núm. 1720/12 s’aprova per assentiment.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1976/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a suport als drets humans a Síria.

Passam al debat de la proposició no de llei RGE núm.
1976/12, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a suport als drets humans a Síria. Per
tal de defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina
Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Per no reincidir en arguments que ja
s’han sentit per part del Grup Socialista i del Grup Popular amb
relació al suport que aquest parlament fa al poble sirià,
simplement vull insistir que el punt 1 reflecteix amb altres
paraules el que ha expressat o el que s’ha aprovat ara en aquest
moment en aquesta comissió.

Volem recordar simplement que l’any 82 hi va haver ja un
moviment molt semblant al que està succeint ara en aquests
moments a Síria, en aquest cas les persones que es varen
mobilitzar va ser contra Hafez Al-Assad, que és el pare de
l’actual dictador; la família Al-Assad governa el país de forma
dictatorial des de l’any 71, i aquest moviment es va saldar amb
20.000 morts que no varen aconseguir implementar o dur la
democràcia a aquest país, i la dictadura va continuar fins a l’any
2001 amb Hafez Al-Assad i a partir de l’any 2001 amb Bashar
Al-Assad, una dictadura de 42 anys que només ha duit règims
polítics dictatorials sinó que també ha duit a empobrir el país:
en aquest moment a Síria té el 50% del PIB el 5% de la
població. 

El març de 2011, com ja ha comentat el representant del
Partit Socialista, es produeix a Síria el que es ve anomenant la
primavera àrab, i des d’aquest any i dos mesos s’han produït ja
9.000 morts reconeguts per l’ONU, un nombre indeterminat de
persones detingudes, i el govern del dictador Al-Assad reconeix
que hi ha 3.500 civils morts més 2.500 soldats i policies. S’està
utilitzant contra la població civil tot tipus d’armes, incloses les
de productes químics i biològics, segons Amnistia Internacional.
El poble que com vostès ja saben pateix més aquesta situació és
tot el territori del nord d’Homs.

Nosaltres pensam que ja ha passat un any i que per tant
aquestes declaracions han de tenir un contingut més ferm, no és
una declaració que s’hagués produït als tres mesos d’aquesta
revolta, sinó que després d’un any i escaig pensam que ha de ser
un contingut més fort. Per això nosaltres hem afegit tots aquests
punts, però insistim que creim que allò important és que avui en
el Parlament hi hagi una unanimitat dels punts en què tots
coincidim. 

El punt 2 i el punt 3..., vostès ja saben que Espanya va treure
el 6 de març de l’any 2012, va retirar de Damasc la seva
ambaixada, conjuntament amb altres països, com Estats Units,
Canadà, França i Regne Unit, però nosaltres pensam que la
situació del poble de Síria i a més a més la llarga situació
d’aquesta revolta fan que hauríem de... més contundència per
part no només del Govern espanyol sinó de tots els governs. Per
això pensam que en el punt 2 i el punt 3 tenen a veure que es
consideri persona non grata o que es retiri l’ambaixador o es
demani la retirada de l’ambaixador de Síria al nostre país, que
el Govern en això sigui molt convincent, fins i tot que lideri
aquesta retirada d’altres països d’Europa, un ambaixador que a
més a més ha amenaçat, i així consta en diferents denúncies de
ciutadans de Síria que resideixen especialment a la comunitat
catalana, ha amenaçat aquests ciutadans de Síria residents a
Espanya de possibles conseqüències si continuen realitzant la
defensa de la democràcia del poble de Síria a l’Estat espanyol.
Vostès saben que tots aquests ciutadans estan organitzats en
bàsicament dues associacions i que promouen periòdicament
manifestacions, actes de solidaritat amb els seus conciutadans
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que estan a Síria. Doncs és un acte conegut, i així ho va
reconèixer també el Parlament de Catalunya, que l’ambaixador
ha amenaçat precisament el colAlectiu d’aquests ciutadans que
resideixen a Catalunya, que són els que estan més actius.

El punt 4 és conseqüència del segon i del tercer. Si nosaltres
rebutjam l’interlocutor, que ha de ser l’ambaixador del govern
dictatorial de Síria, hem de tenir qualque element per poder
continuar parlant amb els ciutadans, i pensam -en aquest sentit
va el punt quart- que el Consell Nacional Sirià, que és el que
està reconegut per l’ONU, pot ser el més vàlid. El Consell
Nacional Sirià és un consell que ja es va crear l’any 2005 de
forma clandestina, però sí oficiosa, i va ser l’octubre del 2011
que va declarar formalment la seva filiació, expressant la seva
organització amb una assemblea general, amb secretari general,
amb executiva triada democràticament, en què l’ONU reconeix
que hi ha el 60% de l’oposició; després també hi ha un altre
grup que replega entre un 15 i un 20% i després n’hi ha un altre.
Però l’ONU reconeix aquesta entitat com la màxima expressió
democràtica de l’oposició, a Líbia li ha reconegut una autoritat
governamental i són deu països, entres ells Espanya, que
consideren que és un representant legítim, un interlocutor vàlid
amb qui mantenen relacions. Per tant, pensam que aquest
Consell Nacional Siri ha de ser l’interlocutor directe amb l’estat,
com a representant del poble sirià fins que hi hagi unes
eleccions lliures.

El punt cinquè és que tot i que pensam que ja s’han imposat
sancions de caràcter polític i econòmic contra els responsables
dels (...) sirià, s'hi podria aprofundir més. Aquestes sancions
polítiques i econòmiques han estat dirigides sobretot a famílies
i a empreses molt lligades a la família dictatorial, temes
d’armes, que, per cert, Alemanya ha incomplert i així s’ha
reconegut en el Parlament Europeu, i tot allò que siguin
mercaderies de luxe. Sense afectar allò que són productes
bàsics, pensam que les sancions sobretot polítiques podrien ser
més dures. I després una suspensió temporal, fins que hi hagi un
parlament democràtic, de l’acord de cooperació de l’any 77, que
periòdicament es renova i que és bàsicament un acord de
cooperació de caràcter mercantil per raons veïnals. 

Nosaltres creim que això és el mínim que es pot tenir en
aquests moments en relació amb una dictadura que està matant
la població civil, però insistim que volem un document
d’unanimitat i per això estam disposats a arribar a un acord amb
les altres dues forces polítiques.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago.

Passam al torn de fixació de posicions. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Cosme
Bonet, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No serà necessari tot el
temps, naturalment. Crec que el que hem dit en termes generals
a l’anterior proposició no de llei és perfectament assumible com
a defensa del que es diu aquí, en el sentit que d’alguna manera
el grup proposant va en el mateix sentit amb allò que hem
parlat, totalment, un rebuig a la violència, a la repressió del
Govern de Síria, amb una idea d’instar el Govern espanyol a ser
contundent amb el rebuig i naturalment incorporant nous
aspectes als quals faré una breu menció. 

La protecció dels ciutadans siris que viuen a Espanya front
els serveis secrets d’un govern dictatorial, naturalment també
rebrà el nostre suport. De la mateixa manera que el punt número
3 quan fa referència a l’ambaixador de Síria a Espanya. He de
recordar que des del Partit Socialista a nivell estatal es va
demanar que s’expulsàs l’ambaixador de Síria. I d’alguna els
punts 5 i 6 van en la línia que ja ha iniciat la Unió Europea de
promoure sancions econòmiques per pressionar el règim de
Síria. Anar més enllà i endurir aquestes sancions fins que
aquestes tenguin algun efecte i obliguin el règim de Síria
d’alguna manera a baixar de la seva pretensió de què tot
continuï igual i fer cas del que demanda el poble, que no és més
que llibertats i drets humans. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Bonet. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Alejandro Sanz, per un
temps de deu minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Como no podía ser de otra
manera, el Grupo Parlamentario Popular dará apoyo a esta
proposición no de ley, encaminada en la defensa y en el apoyo
de los derechos humanos en Siria. Antes ya hemos hablado del
tema, pero volvemos a reiterarnos por la importancia que
también requiere el conflicto que está sucediendo y los hechos
que suceden en Siria. 

La represión ejercida por el régimen de Bashar al-Assad
sobre el pueblo sirio es brutal, según el Observatorio de
Derechos Humanos sirio, hay más de 8.500 víctimas, 2.000
refugiados, 2.000 desaparecidos y hasta 20.000 detenidos,
incluso más. Ante esta dramática situación y a nivel
internacional y nacional, se han dado pasos para la condena y
actuaciones de rechazo de estos hechos.

Como ejemplo, desde abril de 2011 tanto los Estados Unidos
como la Unión Europea llevan acometiendo un embargo de
armamento y sanciones comerciales muy severas a este
régimen. Recientemente el 27 de febrero, todos los ministros de
la Unión Europea aprobaron nuevas sanciones más duras contra
el régimen sirio. Por parte de la Liga Árabe se ha presentado un
plan de transición con puntos fundamentales, como el abandono
de inmediato del dictador del poder de Siria y la convocatoria
de elecciones libres después de la concentración de un gobierno
de unidad. 
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También por parte de la Conferencia de los Amigos de Siria
que se constituyó en febrero, con 60 países, entre los cuales
figura España, se expresó la condena más rotunda a esta
dictadura y la garantía de la ayuda humanitaria. También en
febrero el Gobierno español apoyó una resolución de la ONU
contra el régimen sirio. En ese sentido el ministro de Asuntos
Exteriores de España afirmó que ante los insoportables niveles
de represión llevada a cabo por el régimen, la comunidad
internacional debe exigir la protección de la población civil. 

Por otro lado cabe destacar, como ya se ha comentado en
esta cámara, que España cerró su embajada en Damasco en
repulsa por la represión del gobierno sirio. También nuestro
ministro ha afirmado que los esfuerzos del Gobierno de España
van dirigidos a condenar inequívoca y puntualmente las
actuaciones del régimen, así como apoyar activamente la
formación de un consenso a nivel europeo e internacional en el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Consejo de los
Derechos Humanos y la Liga Árabe, entre otros.

Por tanto, nuestro grupo ha estado, está y siempre estará en
la defensa de los derechos humanos en cualquier país de
cualquier continente, en este caso en Siria. Por lo tanto, nuestro
grupo parlamentario apoya al pueblo sirio en conclusión, con su
voluntad de que se abra un proceso de transición pacífica y
democrática y que ampare sus legítimas aspiraciones y respete
sus derechos. Ya antes se ha mencionado por parte del Grupo
Socialista, que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
de los Diputados, presentó una proposición no de ley en ese
sentido que también tuvo un amplio consenso y como no podía
ser de otra manera, nuestro grupo parlamentario también dará
apoyo a todos los puntos de la proposición no de ley del PSM.

Gracias.

LA SA. PRESIDENTA:

Molt es gràcies, Sr. Sanz. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Només fer ús de la paraula per agrair el suport per part dels
dos grups parlamentaris. Jo crec que els governs tant del Partit
Socialista, com del Partit Popular varen tenir una acció lloable
sobre el tema de Síria, de continuïtat amb els dos governs, i crec
que després d’un any el nostre Parlament demani
internacionalment a través del Govern central que siguin més
contundents en contra d’aquesta dictadura familiar que ja dura
42 anys, crec que és un acte noble, sobretot quan el dictador ja
ha romput aquest pla que havia pactat amb els representants de
la Lliga Àrab. 

Per tant, jo crec que avui podem estar d’enhorabona.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, si ens vol dir com...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Podem afegir els dos punts inicials tal vegada del PSOE
primer i després els nostres. Va bé?

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, la Proposició no de llei RGE núm. 1976/12
quedaria aprovada per assentiment.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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