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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyors i senyores diputades. Començarem la

sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen

substitucions.

LA SRA. RAMON I ROSSELLÓ:

Jo substituesc José Vicente. Sara Ramón. 

EL SR. SAURA I LEÓN:

Jo substituesc Montserrat Seijas.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de dues

proposicions no de llei RGE núm. 5334 i 5386/2015.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5334/15, presentada

pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

suport als refugiats que arriben a la Unió Europea

(rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 5740/15).

En primer lloc passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 5334/2015, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa al suport als refugiats que arriben a la Unió

Europea, rectificada mitjançant l’escrit RGE núm. 5740/2015.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Carlos

Saura, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies. Diputats i diputades, treballadors i

treballadores de la cambra, al Grup Parlamentari Podem Illes

Balears ens sembla que, una vegada més, la gent ha estat més

ràpida que les institucions que la governen, i això ve sent una

constant. La institució amb el seu ritme fa que això pareixi una

mera nota a peu de pàgina dels successos accelerats de la

història actual.

El problema que plantejam avui és molt greu i necessita una

resposta àgil i eficient. Estam malacostumats a fer declaracions

d’intencions que es queden en mostres de bona voluntat, però

que no van, al final, a l’arrel del problema. 

Per això, la gent s’ha avançat i ha demanat que molts de

ciutats s’afegeixin a la xarxa de ciutat refugi, que va proposar

Ada Colau a Barcelona. Moltíssima gent escrivint cartes als

ajuntaments dient que no tenien feina ni molt a oferir, però que

volien ajudar a la gent que fugia del terror al seu país. Ens han

donat una lliçó d’humanitat. Perquè malgrat hem hagut de

veure com la policia hongaresa maltractava els refugiats, com

a l’estació de tren de Keleti, a l’est d’Hongria, no deixaven que

els passatgers viatgessin al seu desitjat destí i com una

periodista donava puntades a nins i a majors sense distinció

quan aconseguien traspassar la línia policial, hem vist, per altra

banda, l'altra cara de la moneda que expressava una solidaritat

i esperança sense precedents.

Davant la solidaritat de la gent trobam la indignitat de certes

persones, l’ultradretà Viktor Orbán, el president d’Hongria, que

no ha mostrat cap compassió i d’aquesta manera ha pogut

aixecar un mur de concertines perquè els refugiats estiguin

entre l’espasa i la paret. L’espasa es diu Estat Islàmic i la paret

és la Unió Europea, que veu com els valors de la política

humanitària i fraternal, idees fundadores de la Unió,

desapareixen per moments de les institucions que haurien de

ser els seus garants i representants. 

Com és possible que la Unió Europea després exigeixi

complir els compromisos quant al dèficit i quan es tracta de

refugiats permet que Hongria, havent cobrant molts de fons

europeus, pugui incomplir aquestes quotes de persones? Els

objectius de dèficit s’han de complir, però quan es tracta de

drets humans pareix que no fa falta.

L’article 7 del Tractat de la Unió Europea estableix un

mecanisme preventiu per al cas que hi existeixi un risc clar de

violació greu per part d’un estat membre dels valors

contemplats a l’article 2, també del mateix tractat, així com un

mecanisme de sanció en cas que es constati una violació greu

i persistent per part d’un estat membre d’aquests valors. Creiem

des de Podem Illes Balears que tardam molt a posar sancions.

Sabem que de mitjana unes 6.000 persones síries deixen el

seu país per la guerra civil cada dia, més de 4 milions de

persones han fugit ja, intenten fugir, com deia abans, del terror,

però el terror sempre torna. Fa molt poc temps vèiem la imatge,

que en aquesta societat de l’espectacle s’ha convertit en

emblema de la crisi, del petit Alan Kurdi amb el seu capet a la

sorra que ha despertat la compassió de milions de persones

arreu del món pels drames humans de ciutadans i ciutadanes

com nosaltres, però aquesta -com deia- és la cara d’una moneda

que, per altra banda, és lluminosa i ens dóna un alè d’esperança

a tota la gent que no entenem tanta irracionalitat i tanta

desvergonya. 

Milers de persones gregues que malgrat han sofert la crisi

econòmica, l’"austericidi" tan radicalment, tan humiliantment,

volen ajudar els seus germans siris oferint-los espais, menjar i

qualsevol cosa que necessitin. Hem vist també centenars de

persones a les estacions de Munic i Viena aplaudint l’arribada

de refugiats als indrets dels seus somnis, on pot ser puguin estar

tranquils si els governs d’acollida fan el seu treball.

I és que hem passat de voler negar el problema fins a trobar-

nos en una situació insostenible. Ja no morien a la mar, en un

oceà de silenci mediàtic, ara estaven cridant a les portes

d’Europa i els seus crits estaven per tot arreu.

Europa viu la pitjor crisi de refugiats des de la Segona

Guerra Mundial, no obstant això, no és l’esperit d’aquesta

Europa, que sortia d’una situació terrible, que guia l’acció dels

governs membres de la Unió, no és l’esperit de l’Europa dels

consensos i dels drets humans, que va veure horroritzada el que

hi havia passat entre els anys 39 i 45 i va entendre que això no

es podia tornar a repetir; ans al contrari ens trobam amb una

Europa indiferent que pretén aixecar murs i mirar a un altre

costat instalAlant concertines, castigant, més si és possible, les

persones que fugen en aquest calvari impossible.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505334
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505740
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Europa oblida la quantitat de refugiats que hi havia després

de la Guerra Civil Espanyola i de la Segona Guerra Mundial,

s’oblida que la gent, com ara, fugia de governs autoritaris que

no respecten la seva gent, sumat ara a grups terroristes

autodenominats estat, que decapiten tot besllum de raó,

consideració i seny.

Doncs bé, què volem? Com moltes vegades deim a Podem,

el problema no és que la llei s’apliqui amb totes les seves

conseqüències, ans al contrari, el problema, en aquest cas, és

que els diferents governs no compleixen les lleis, els acords

internacionals i els drets humans. A Podem volem que es faci

tot el contrari del que s’ha fet fins ara en la política que té a

veure amb l’Orient Mitjà, a més, que es respecti la Convenció

de l’Estatut dels Refugiats.

No entenem que amb el desig d’ajudar de la gent el Govern

central posi obstacles a la solidaritat de la gent. Si el Govern

central vol ser insolidari almanco que ens deixi ser solidaris a

la resta. Aquí, a Mallorca, tenim la Plataforma Mallorca Terra

d’Acollida, i Palma és ja membre de la xarxa de Ciutat Refugi.

A Eivissa i a Menorca alguns dels seus ajuntaments han vist

com a molta gent oferia la seva ajuda. El nostre grup

parlamentari agraïm l’esforç de la societat civil organitzada i de

les institucions que donen resposta a aquesta situació.

Des del Grup Podem Illes Balears solAlicitam al Parlament

que prengui cartes a l’assumpte i insti el Govern central que

faci tot el possible perquè promogui el compliment de la

Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats de les Nacions Unides

colAlaborant amb totes les parts implicades en aquest drama,

que es pot arribar a convertir en la gran vergonya europea. Hem

d’estar a l’alçada de les nostres obligacions jurídiques i fer

honor als que haurien de ser els valors europeus.

Per tot això, hem presentat aquesta proposició no de llei que

bàsicament el que fa és instar el Govern de l’Estat a rebutjar la

política que s’ha dut fins ara als països de la Unió Europea i

intentar establir una política comuna que respecti la Convenció

sobre l’Estatut dels Refugiats de les Nacions Unides i que

respecti els drets humans.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Ara hi ha diferents grups polítics

que han presentat esmenes a aquesta proposició no de llei.

Per defensar l’esmena RGE núm. 6040/15, té la paraula

l’Hble. Diputada Sra. Sandra Fernández, per un temps màxim

de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Evidentemente, estando de

acuerdo con el espíritu de la propuesta presentada por el Grupo

Podemos creemos que una situación como la que se está

viviendo, una crisis humanitaria como la que se está viviendo,

necesita de una respuesta por parte de las instituciones y,

evidentemente, como pasa otras muchas veces la sociedad se

nos ha adelanta y siempre nos da ejemplo a todos los políticos.

Aún así creo, y creemos, y yo pensaba que todos los grupos

del Parlamento estábamos de acuerdo, que evidentemente se

necesita una respuesta de consenso, una respuesta de todas las

fuerzas políticas y evidentemente una respuesta de todas las

instituciones. 

Hace dos semanas se aprobó en este parlamento una

declaración institucional apoyada por todos los grupos políticos

respecto a los refugiados, una declaración institucional en la

que creo que todos los grupos políticos entendimos que este

parlamento debía posicionarse con una sola voz porque

creemos que, evidentemente, una sola voz da mucha más fuerza

y no entendemos que después de estas dos semanas de haber

aprobado una declaración institucional apoyada por todos los

grupos políticos se presenten, ahora hemos escuchado una, pero

en el orden de día hay otra, se presenten dos propuestas por

parte de diferentes grupos respecto a la misma cuestión, como

ya digo, después de haber aprobado una declaración

institucional entre todos. 

Para el Grupo Popular la declaración que aprobamos hace

dos semanas tiene mucho valor, es el posicionamiento que

creemos que tenía el Parlamento y nuestra enmienda es

exactamente la declaración institucional aprobada hace dos

semanas, que es en la que nosotros creemos, y en ese ejercicio

de responsabilidad, como decía, también pensaba que era en la

que creían todos los grupos. Creo que dividirnos en este

sentido, intentar aprobar propuestas por separado, siendo muy

legítimas evidentemente porque todos los grupos pueden

presentar lo que consideren, resta fuerza a la declaración

institucional que conseguimos aprobar entre todos los grupos

políticos, que no somos pocos, somos siete grupos, y ponernos

de acuerdo; creo que hay que darle valor.

Simplemente, como ya escuchamos toda la declaración

institucional no voy a reproducirla, pero ese es el sentido de

nuestra enmienda.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Ara té la paraula per

defensar les esmenes RGE núm. 6047/15, 6048/15, 6049/15 i

6050/15, del Grup Parlamentari Socialista, l’Hble. Sra.

Diputada Conxa Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, donar la

benvinguda als representants de l’Associació Àfrica Nostra que

han vengut avui a escoltar el que aquests polítics, aquests

diputats han de dir en un tema que els afecta de primera mà i

també saludar el primer refugiat siri que va arribar a Mallorca,

desitjant que hagi tengut una bona integració a la nostra illa. 

Bé, amb relació al que ha dit la portaveu del Grup Popular,

és cert que vàrem aprovar una declaració institucional fa poc

temps, però també és cert que aquesta proposició no de llei va

ser registrada amb anterioritat i la següent, la que el nostre grup

també va presentar, també es va registrar amb anterioritat a la

declaració institucional. Per tant, no crec que una cosa invalidi

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201506040
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201506074
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201506048
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201506049
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201506050
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l’altra, la declaració institucional és una declaració d’intencions

i avui parlam de prendre mesures concretes que aturin un drama

humanitari de primera magnitud, un drama humanitari que no

sembla que es pugui aturar de cap manera sense que els

governs actuïn.

Per tant, nosaltres, el Grup Socialista, vol contribuir amb

decisió, amb iniciatives, des de la millor disposició del diàleg

i també amb aportació d’algunes esmenes que volen fer passes

endavant presentant propostes concretes a la proposició no de

llei que ha presentat el Grup Parlamentari Podem.

Per tant, pas directament a comentar les esmenes que el

nostre grup ha presentat a la PNL de Podem. La primera seria

una esmena de modificació en el primer punt, perquè és

necessari que la Unió Europea tengui una veritable política

comuna d’asil i immigració on es reconegui que la condició de

refugiat o de protecció internacional tengui les mateixes

circumstàncies i el mateix resultat en qualsevol país de la Unió

Europea.

Avui per avui hi ha països que concedeixen l’estatut de

refugiat amb més facilitat que d'altres, uns donen més ajudes

que els altres, en uns es poden reagrupar els familiar i en altres

països no. Els terminis d’estudi de les solAlicituds no haurien de

superar un màxim i el tractament, mentre es produeix aquest

estudi i es concedeix o no l’estatut, hauria de ser el mateix a

tots els països, cosa que en l’actualitat no passa. També haurien

de ser iguals les possibilitats de reagrupar els seus familiars i

les condicions.

Per tant, pensam que amb l’esmena que es presenta i amb

la modificació que nosaltres incorporam queda recollida la

motivació del per què s’ha d’anar cap una política comuna amb

relació als refugiats.

La segona esmena és una esmena d’addició, és una nova

proposta que entenem que millora les propostes inicials

plantejades en aquesta PNL, diu: "el Parlament de les Illes

Balears insta el Govern de l’Estat a impulsar de manera urgent,

juntament amb els governs autonòmics, els ajuntaments i les

entitats socials, un pla estatal de protecció i acollida de

refugiats que prevegi, entre d’altres, la dotació de partides

pressupostàries destinades a l’asil i a l’acollida de refugiats".

Nosaltres pensam que un pla, aquest pla, s’ha de posar a

disposició dels refugiats i s’han de disposar de suficients places

d’acollida, d’escolarització, d’atenció sanitària i social. Tot

això ha d’estar recollit dins aquest pla. També un pla que

incorpori la garantia de distribució justa entre les comunitats

autònomes i els municipis, d’acord amb les seves possibilitats.

També que durant tot aquest procés el Govern de l’Estat compti

amb l’ajuda i colAlaboració de la representació d’ACNUR a

Espanya i de les organitzacions no governamentals i entitats

especialitzades en asil, acollida i protecció de refugiats.

Així mateix, pensam que aquest pla hauria de desenvolupar

una campanya de sensibilització de la població espanyola sobre

la necessitat de comptar amb una política d’asil com a part

essencial de la democràcia, el respecte a la dignitat humana i

els drets humans i que prevegi l’aparició d’actituds racistes i

xenòfobes.

La tercera esmena insta el Govern de l’Estat a resoldre de

manera urgent els casos dels refugiats que estan sota la

responsabilitat de l’Estat i que encara estan pendents de

completar el procés d’asil. En aquests moments hi ha centenars

de refugiats siris a  la península en llista d’espera per poder

obtenir i solAlicitar el seu asil i han d’esperar una mitjana de

cinc mesos fins a formalitzar aquesta cita, cita, només parlam

de cita, després han de tramitar tot l’expedient. 

Hem d’afegir a aquesta situació el cas de 1.200 siris, 500

són infants, que són al CETI de Melilla i que ja han tramitat la

seva solAlicitud d’asil, però estan pendents de ser traslladats a

la península per a la seva reubicació. Hem de sumar també els

1.400 siris que ja varen ser aprovats durant aquest mes, però

que encara no han arribat a Espanya. I no podem oblidar que,

en conseqüència, amb l’acord europeu d’ahir arribaran entre

14.000 i 15.000 persones més.

Per tant, l’administració està tramitant molt lentament els

expedients d’asil i sembla que amb l’arribada de nous refugiats

la cosa empitjorarà. És necessari que el Govern posi més

recursos humans i més tecnologia per tal d’agilitar tot el

procediment d’asil perquè com més aviat es faci., abans podrà

començar a treballar en la seva integració i en el seu benestar.

L’esmena número 4 diu: “el Parlament insta el Govern de

l’Estat a avançar la burocràcia de BrusselAles per tramitar de

manera urgent l’arribada d’aquests nous refugiats”. Pensam que

el Govern espanyol i l’europeu han d’actuar ja, arriba l’hivern

i les condicions de vida d’aquestes persones que són als camps

de refugiats empitjoraran, nins i persones majors són els

colAlectius més vulnerables que patiran els rigors de les

inclemències i s’agreujarà la seva situació d’emergència. No és

possible que la Unió Europea es plantegi dur aquestes persones

en cómodos plazos, perquè l’emergència és ara i no al llarg dels

propers anys.

L’esmena número 5 diu: “el Parlament insta la Unió

Europea que faci complir als països membres les decisions

d’obligat compliment en matèria de refugiats que adopti la

Unió Europea”. Mirin, BrusselAles ha d’enviar un missatge

polític de màxima duresa contra els estats membres que

incompleixin els acords que adopti la Unió Europa en matèria

de refugiats. En aquests moments hi ha 40 procediments oberts

contra un total de denou països per violacions del dret d’asil,

tres d’ells afecten Espanya per no haver informat de com ha

adaptat la legislació espanyola a la Directiva de Qualificacions,

que harmonitza condicions de protecció als demandants d’asil

com, per exemple, el dret a no aplicar les devolucions en

calent, els permisos de residència o l’accés a una residència. 

El Govern Rajoy hauria d’haver aplicat la directiva europea

el desembre de 2013, i encara no ho ha fet. A més, nosaltres,

com a país hem incomplert les normes europeus en

procediments d’asil, les normes sobre som solAlicitar-ho per

exemple, i també les condicions d’atenció als solAlicitants d’asil

com és l’accés a l’alimentació, l’educació i la sanitat, sols cinc

estats han aplicat correctament les directives d’asil, una

circumstància que posa de manifest la poca fortalesa política de

BrusselAles enmig de la major crisi de refugiats que afronta

aquest continent després de la Segona Guerra Mundial.
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Mirin, en uns moments com aquests demanam contundència

davant uns incompliments que afecten directament les

condicions de vida de milers de persones, que les empitjoren,

que multipliquen la seva vulnerabilitat.

Senyors diputats i senyores diputades, en aquesta crisi els

esdeveniments s’acceleren cada dia que passa, noves tragèdies,

noves imatges de mort esgoten tots els adjectius. Per això els

grups parlamentaris tenim avui una oportunitat d’enviar un

missatge clar a la societat, una societat que ja hem dit que és

solidària i que exigeix dels seus representats que estiguin a la

seva alçada. Per això els deman que donin suport a aquestes

esmenes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara és el torn de fixació per part dels grups parlamentaris

que no han presentat esmenes concretes. Per part del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada

Sra. Margalida Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vegem, des de MÉS per Mallorca

constatam que efectivament es va presentar una declaració al

Parlament que va ser aprovada per unanimitat i, en aquest

sentit, nosaltres que vàrem impulsar aquesta declaració vàrem

agrair a tots els grups que s’hi afegissin. El que passa és que,

clar, aquella declaració el que feia era encoratjar el Govern

central i a l’autonòmic a solidaritzar-se amb aquells països que

tenien una afluència massiva de refugiats i immigrants en

aquests moments i també donar suport a totes les

administracions que oferissin la seva colAlaboració. Entenem

que aquestes dues proposicions no de llei que s’han presentat

el que fan és plantejar coses distintes. 

La proposició no de llei de Podem el que planteja és la

problemàtica de les polítiques europees en matèria de refugi i

d’immigració, i la proposició no de llei que havia presentat el

PSIB i que entenc que està resumida en les esmenes que també

ha presentat el que fa és proposar qüestions concretes per tal de

completar la proposició no de llei de Podem. 

Aleshores entenc que són proposicions i iniciatives

relacionades, però que en aquest cas trob que és adient

plantejar i per part nostra donar suport a la proposició no de llei

presentada per Podem i a les esmenes presentades pel Grup

Socialista. No crec que sigui dividir el grup, sinó senzillament

intentar elevar tant al Govern de l’Estat com a la Unió Europea

la preocupació per les polítiques i les accions que s’han duit a

terme fins ara tant en matèria d’immigració com en matèria

d’asil, però, clar, en aquests moments en matèria d’immigració,

la política europea d’immigració està apostant més per blindar

les fronteres, ara mateix la Mediterrània amb l’operació Tritón

al marc de Frontex té com a missió impedir arribades, no salvar

vides humanes, estan salvant més vides les barques de metges

sense fronteres o les barques, els patrullers italians que no

aquesta operació internacional.

Pel que fa a la política europea d’asil, aquesta política

consisteix només a establir un procediment comú per a tot el

territori comunitària amb l’objectiu d’eliminar divergències

entre els distints sistemes d’asil nacionals, però no té per

objecte en aquest moment fer front a l’afluència massiva ni

d’immigrants per una banda ni de refugiats per l’altra, aleshores

en aquests moments aquestes polítiques no donen resposta a la

situació excepcional que vivim i entenc que aquestes

proposicions, en concret la de Podem, és una crida a les

institucions autonòmiques espanyoles, a l’espanyola i a

l’europea, per tal de donar resposta a aquesta situació.

Què està passant ara mateix a la Unió Europea? ACNUR fa

dos dies mostrava la seva preocupació pel fet que s’estan

oblidant les dades excepcionals que tenim, que manejam,

només l’any passat 625.000 persones varen solAlicitar protecció

internacional a la Unió Europea, això suposa un augment d’un

44% de solAlicituds d’asil, d’aquestes també val a dir que

només un 1% s’han presentat a Espanya, és a dir que aquest

perill d’afluència massiva de persones a Espanya..., els

problemes de fluxos migratoris en el cas espanyol sobretot en

comparació amb Alemanya, Itàlia, Grècia no té cap sentit; el

que sí té sentit és posar de relleu que una de cada tres persones

que demanen asil ho solAlicita a Alemanya i que un de cada tres

solAlicitants procedeix de Síria, aleshores, bé, la situació és tan

evident que el que no podem fer és amagar el cap davall de

l’ala.

Hi ha una mitjana de 6.000 arribades diàries a les costes

europees, 6.000 persones estan arribant cada dia a Europa i no

arriben aquí senzillament perquè les màfies estan situades a

Líbia, però el dia que a Líbia tanquin la via vendran des

d’Algèria, aleshores fa falta també està preparat i el fet és que

fins ara només enguany tenim 3.000 persones mortes a la

Mediterrània. 

Es tracta d’una crisi humanitària cada vegada més caòtica,

cada vegada més imprevisible i, efectivament, la Unió Europea

no està a l’alçada. Des de MÉS per Mallorca consideram que

aquests dies són la última oportunitat, per això trobam oportuna

aquesta proposició no de llei, és l’última oportunitat per trobar

una resposta europea coherent per gestionar aquesta crisi, una

crisi de la qual només se’n beneficien fins ara les màfies que

exploten no només els refugiats, sinó també immigrants perquè

recordem que parlam d’una afluència massiva de refugiats, però

també d’immigrants, de persones que no són refugiades, però

que a través d’aquestes màfies també arriben aquí i que en

qualsevol cas la tensió entre els països cada vegada és més gran

i evident. 

Nosaltres donam suport a aquesta proposició no de llei,

també a les esmenes presentades pel Grup Socialista i voldríem

deixar clara la nostra postura que la Unió Europea ha d’assumir

que no existeix un efecte crida, sinó un efecte necessitat.

Aleshores fa falta revisar les polítiques europees d’immigració

i d’asil davant d’aquesta nova situació i, evidentment, tenir clar

que mentre persisteixin les causes d’aquests desplaçaments

forçats milers de persones continuaran arriscant i perdent la

seva vida a la Mediterrània.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Capellà. És el torn del Grup Parlamentari

PROPOSTA PER LES ILLES, té la paraula l’Hble. Sra. Maria

Antònia Sureda, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, vivim un

drama humà i moltes vegades i desgraciadament es parla més

de les fronteres que de les persones i hem de mirar per les

persones. La maquinària europea és efectiva, però també és

això, una maquinària, i és lenta, té molt poca capacitat de

reacció. 

L’allau de refugiats que arriba a Europa requereix una

capacitat de resposta molt més accelerada que la que

actualment es dóna a la Unió Europea que no està a l’alçada.

Això és reprovable. Falta una major implicació de tots els estats

membres amb una actitud molt més resolutiva i de

predisposició que la que ha posat, per exemple, Espanya.

Segons tenim constància la Comissió Europea ha obert una

investigació per violacions sobre el dret d’asil que afecta països

entre ells Espanya, a més s’investiga a Alemanya, França,

Itàlia, Holanda i Hongria, entre d’altres països. La Comissió

Europea considera que els estats investigats no han traslladat a

les seves legislacions nacionals les normatives oficials sobre el

reconeixement de refugiats, sobre les normes mínimes de

procediment per reconèixer el dret d’asil i sobre les condicions

d’acollida de demandants d’asil.

Dit això, hem d’estar a l’alçada i hem de tenir molta cura a

l’hora de les actuacions que es fan des de les administracions

perquè en alguns casos si s’actua lliurament podem embullar

els ciutadans del nostre país que, com s’ha dit, sí que són molt

solidaris.

Evidentment, des d’El Pi votarem a favor d’aquesta

proposició no de llei, juntament amb les esmenes que s’han

presentat perquè entenem que reforcen i milloren aquesta

proposició.

Ens trobam davant una situació d’emergència humanitària

i consideram que és un deure moral, ètic i polític ajudar en la

mesura de les nostres possibilitats acollint els refugiats en

funció dels acords que hi hagi entre l’Estat espanyol i la Unió

Europea.

Hem de tenir una total disposició a colAlaborar, però volem

que es tracti d’una proposta seriosa, articulada i ben pensada.

Cal que sigui la Unió Europea qui fixi la política que s’ha de

seguir davant aquesta situació. El Govern espanyol juntament

amb les comunitats, els ajuntaments i la societat, en aquesta cas

la illenca, ha d’estar a l’alçada de les circumstàncies. El conjunt

també de les administracions han de fixar quines seran les

actuacions que s’han de dur a terme més a llarg termini ja que,

desgraciadament, és un problema que no es resoldrà en dos

dies. 

Dit això, votarem a favor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula

l’Hble. Diputat Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el nostre grup també

votarà a favor de la proposició no de llei i, bé, estam d’acord

amb el que s’ha dit fins ara que una mica la proposta del Grup

Popular de reproduir la declaració institucional que es va

adoptar al seu dia al nostre entendre quedaria curta per afrontar

la problemàtica aquesta que tenim. 

La declaració institucional -com ja s’ha dit- feia referència

a posar-se al costat de les administracions que havien de rebre

aquests refugiats, però en aquests moments estam plantejant

una aposta política -diguem- més forta i més contundent que és

reclamar a la Unió Europea que assumeixi les seves

responsabilitats humanitàries. I és un tema en el qual no estem

tots tan d’acord com podria semblar, només vull recordar que

arran dels últims episodis que el ponent de la proposició ha

explicat, hi hagut un moviment a nivell dels països de la Unió

Europea i s’han posat d’acord, finalment, per fixar un pla

d’acollida de refugiats que per exemple en el cas d’Espanya

suposaria l’acollida d’12.000 refugiats, davant de la pressió

popular, mediàtica, el Govern fa uns dies... fins i tot el Govern

de l’Estat ha hagut de sortir en tromba a justificar que Espanya

sí que pot acollir aquests 12.000 refugiats, suposa que davant

de la perplexitat dels seus propis votants i electors que el mes

de juliol se’ls va dir que Espanya no podia acollir 2.000

refugiats que era el que plantejava el primer pla d’acollida de

l’Estat.

Per tant, crec que no és un tema en el qual puguem anar

amb mitges tintes en el sentit de dir que tots estam d’acord que

s’han d’acollir els refugiats, no, aquí hi ha unes apostes

polítiques i hi ha unes sensibilitats socials diferents, hi ha gent

que, molt legítimament, amb una ideologia que està a les

antípodes del que nosaltres pensem, defensa que Espanya està

saturada i que no pot acollir tanta gent, i aquestes postures no

són marginals, sinó que han tengut en alguns moments

d’aquesta crisi humanitària el seu reflex polític en forma de

declaracions del ministre de l’Interior o de la portaveu del

Govern. 

Afortunadament, tot i que hem de lamentar que el motiu

sigui la tragèdia constant que tenim als mitjans, afortunadament

el Govern espanyol accepta en aquests moments el pla de la

Unió Europea i, per tant, estam en una millor direcció, però no

podem baixar la guàrdia i crec que hem de manifestar el nostre

suport a totes les institucions, a l’Estat, a la Unió Europea

perquè es duguin a terme aquests plans d’acollida.

Només vull afegir perquè..., ja entenc que a vegades els

terminis premen i s’han d’acabar d’escriure les propostes i les

esmenes, però a mi em reca una mica que enviem, si s’aproven

les esmenes del PSOE, a l’Estat un.., que l’instem a un text que

és una mica colAloquial, crec que com a Parlament hauríem, no

sé si som a temps de poder-ho millorar, però jo el que seria la

quarta esmena del PSOE, d’addició, d’afegir un quart apartat

al punt 3 que diu: “instar el Govern de l’Estat a avançar la
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burocràcia de BrusselAles”, per començar l’Estat per si sol no

pot avançar res, si de cas l’Estat hauria de fer gestions davant

BrusselAles i bé, més que avançar potser podríem dir “fer les

gestions oportunes per agilitar la presa de decisions de la Unió

Europea”, ho dic perquè tant “avançar” com “burocràcia” com

“BrusselAles” em semblen uns colAloquialismes que en una...,

tenint en compte que si aprovem aquesta proposició no de llei

haurem de fer aquesta proposta a l’Estat, em sembla que... bé,

entenent les dificultats a vegades de redactar-ho amb la

correcció que toca, però a mi simplement..., hi votaré igualment

a favor, però em reca una mica per la imatge del Parlament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sra. Presidenta. Señores diputados, desde Ciudadanos... sí

que es verdad que ya se hizo una declaración institucional, pero

consideramos que, aunque parezca una duplicidad, no está

nunca de más que estas cosas queden reflejadas de nuevo.

Estamos de acuerdo en esta proposición no de ley, sin embargo

echo en falta en esta proposición no de ley en la motivación una

visión mucho más general de todo este conflicto. 

En esta declaración, en esta proposición no de ley, en la

motivación creo que falta si acaso una reseña a una declaración,

alto y claro, contra la barbarie del terrorismo islámico. Esto es

mucho más que un conflicto armado como pasa de puntillas la

proposición no de ley, la barbarie, la crueldad, el terror del

yihadismo tanto en Àfrica como en Oriente Medio, todos

hemos visto y nos llegan por las redes sociales filmaciones,

fotos de los asesinatos, violaciones más crueles que jamás se

han perpetrado en el siglo XXI sobre recién nacidos, niños,

niñas de corta edad torturados y luego degollados, niñas

desaparecidas, usadas como esclavas sexuales, ... creo que en

esta motivación falta una declaración abogando por ese terror

que está instalado por el yihadismo islámico.

También creo que falta un poco una... comentar que el

problema está en los países donde están sufriendo el terror, por

supuesto hemos... Europa tiene que acoger a los refugiados, por

supuesto, de manera contundente, rápida, ágil, con consenso,

pero es muy importante que sepamos lo que nos comentó un

niño sirio en televisión que dijo claramente a los periodistas:

“no nos queremos ir, sólo queremos que nos ayuden a acabar

con la guerra”, una joven siria también comentó: “¿quién se

cuida de los sirios que se quedan en nuestras tierras solos?,

¿quién se acuerda de ellos, los que no se atreven a viajar en

estos viajes tan tremendamente peligrosos, los que no pueden

pagar a las mafias?”

Creo que los estados no estamos a la altura un poco de

erradicar el problema en su raíz porque la consecuencia es la

barbarie de... luego lo que ocurre de tener estos refugiados con

las mafias y en estos caminos llenos de peligro.

También creo que esto es un problema de Europa y es un

problema del mundo, no puede haber ni un solo país que diga

que no quiere acoger refugiados, esto es una barbaridad, no

puede, Rusia, China, todos los países ricos árabes no pueden

decir “no quiero”, eso es una barbaridad y una crueldad. Creo

que es un problema de Europa pero es un problema del planeta

Tierra, de todos los países que pueden acoger a esos refugiados

y creo que deberíamos hacer, con la ONU, una gran propuesta

para que el problema de los refugiados sea un problema de

todos. 

Nosotros por supuesto votaremos que sí a esta proposición

no de ley y a las enmiendas del Grupo Socialista.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ballester. Ara procediria la suspensió de la

sessió per un temps de deu minuts per la qual cosa deman al

grup proposant si vol aquesta suspensió per posar-se d’acord i

per valorar, o si podem continuar amb la sessió. 

Podem continuar amb la sessió.

Per fixar la posició i assenyalar si accepta les esmenes el Sr.

Saura té la paraula per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, presidenta. Diputats, diputades, nosaltres

creiem que mai no és suficient, i que està bé fer una declaració

institucional, però que tot el que facem a partir de ja en un cas

com aquest, tan urgent i tan preocupant, idò està bé i hem de

continuar amb aquest treball que està fent el Parlament. Per

això no acceptarem la proposició no de llei del Partit Popular,

perquè creiem que això és una cosa més concreta. Com deia la

representant de MÉS per Mallorca aquí hi ha qüestions més

concretes i són al Govern de l’Estat i posant mesures, com deia,

més pràctiques.

Per això mateix acceptam les esmenes presentades pel Grup

Socialista al punt 2, de la política comuna, perquè és més

explícit que el que havíem plantejat nosaltres; i les esmenes

d’addició en el cas del 3 bis, que és el Pla estatal de protecció

i acollida; i en el cas del 3.3 creim que és molt important

resoldre urgentment aquesta situació; en el 3.4 acceptaríem, si

ho accepta també la companya del PSIB, que s’insti perquè la

burocràcia de BrusselAles sigui més àmplia, que s’insti el

Govern central perquè les tramitacions siguin més àgil; i en el

cas del 3.5 crec que és molt important el que afegeix la

companya perquè s’han de fer complir aquestes decisions. A

l’exposició deia que és molt estrany que d’alguna manera es

faci complir el dèficit i es posin sancions importants i maneres

a vegades coercitives per fer-ho, i que en els casos de drets

humans no es faci de la mateixa manera.

Com deia la diputada de MÉS per Mallorca hem de reflectir

i hem de fer molta pedagogia del fet que això no suposarà un

efecte crida, sinó que el que necessitam és una crida a l’afecte

i ser considerats i intelAligents i actuar de manera contundent

davant d’aquesta situació. Per part d’El Pi s’ha dit que es pensa
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molt en les fronteres i no tant en les persones, que necessitam

molta més rapidesa, i hi estam des de Podem Illes Balears

totalment d’acord; i també estam d’acord que s’han de fixar

polítiques comunes de la Unió Europea i actuacions

contundents. Per part del companya de MÉS per Menorca

també consider important dir una altra vegada que la declaració

institucional es queda curta i que aquí hi ha propostes més

concretes. I després per part de Ciutadans s’ha fet menció a la

barbàrie jihadista, i consideram que és un problema molt

preocupant, que està produint una situació insostenible en

aquests països, però no podem oblidar també la política

europea i dels Estats Units que s’ha duit a terme en aquests

països i que a vegades són també causa, en part, d’aquest

problema que viu aquesta regió àrab.

I res més, dic que acceptam les esmenes del Grup

Socialista, i... ja està. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sra. Fernández, em demana la paraula per

alguna qüestió en concret?

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sí, para pedir votación separada del punto 1 del resto.

LA SRA. PRESIDENTA:

De tots els punts de la proposició de Podemos?

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

No, del punto 1 por una parte, y el resto por otra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Saura, vostè té cap inconvenient a fer aquesta votació

separada del punt 1 i de la resta?

EL SR. SAURA I LEÓN:

No, no hi ha problema.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Idò es rebutjarien les esmenes presentades pel

Grup Popular, s’acceptarien les esmenes del Grup Socialista;

la Sra. Obrador hauria de dir una mica la literalitat de la nova

redacció que ha proposat el Grup de MÉS per Menorca a

efectes de millorar la redacció o..., vostè té una proposta? Si a

la Sra. Obrador li sembla bé...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No, jo proposaria, en aquesta esmena que afegeix un punt

3.4..., que posés: “...insta l’Estat a fer les gestions oportunes per

agilitar la presa de decisions de la Unió Europea”, "fer les

gestions oportunes per agilitar la presa de decisions de la Unió

Europea". Però estic disposat a canviar-la, eh?, també.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador? Sí, sí, suspenem un minut.

(Pausa)

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

D’acord. És a dir, jo el text que he proposat era substituir

des d’“avançar” fins a “BrusselAles”, però la resta, “per tramitar

de manera urgent l’arribada dels nous refugiats”, és mantindria.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Idò els diferents acords serien..., votaríem ara de

manera separada el punt número 1, i a la resta hem de tenir

present que allà on s’ha posat tercer bis, tercer... segon, tercer

tercer, tercer quart, això s’ha de posar amb una nova numeració

i serien punts consecutius, d’acord? 

Per tant, la proposta número 1. 

Vots a favor? El punt número 1.

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovada.

Punt número 2... 

8 a favor, 4 en contra i 1 abstenció.

La resta de punts de la proposta no de llei, tots plegats: 2,

3, 4, 5 i 6.

Vots a favor? Idò unanimitat.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei

núm. 5386/2015.

I no havent-hi més assumptes... Sí, correcte, sí, tenia ara una

altra numeració.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5386/15, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política

comuna en matèria d'immigració.

Ara ens queda la següent proposició no de llei, que és la

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i té la paraula la

Sra. Conxa Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposició no de

llei es va registrar un dia després de la proposició no de llei que

hem debatut ara mateix i estava plantejada en els mateixos

termes que l'hem debatuda. Per tant..., en els mateixos termes

i pràcticament coincidint en les propostes. Per tant crec que no

té sentit tornar a repetir un debat que ja hem resolt i per tant

retir aquesta proposició no de llei.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505386
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LA SRA. PRESIDENTA:

Queda retirada de l’ordre del dia. Ara ja sí, no hi ha més

assumptes a tractar. S’aixeca la sessió. 

Moltíssimes gràcies a tots els diputats i les diputades i a

l’entitat Àfrica Nostra per l’assistència a aquesta comissió avui

horabaixa. 

Bona tarda.
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