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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i

en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions?

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia que consisteix en el

debat de les proposicions no de llei RGE núm. 1556 i 2759/16.

Aprofit per donar la benvinguda a Amnistia Internacional, que

ens acompanya en el debat d’avui horabaixa.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1556/16, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a atacs

indiscriminats a Iemen i manteniment del bloqueig naval.

Començam el debat de la proposició no de llei RGE núm.

1556/16, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa

a atacs indiscriminats a Iemen i manteniment del bloqueig

naval.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Sra. Conxa Obrador, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. També vull saludar als

membres d’Amnistia Internacional que avui ens acompanyen.

Supòs que és un debat en què estan molt interessats, donat que

aquest tema ha estat denunciat per aquesta organització i avui

podem dir i estar contents que duim aquesta iniciativa per tal de

veure si podem pressionar i solucionar el tema que exposaré.

La intervenció militar en el Iemen va començar quan una

coalició d’estats àrabs, liderada per Aràbia Saudí, va iniciar una

campanya de bombardejos contra aquest país el dia 25 de març

del 2015, amb l’objectiu de poder controlar el Golf Pèrsic. No

entraré a parlar de geopolítica, perquè és un tema molt

complicat, però bàsicament es pot resumir en l’interès que té

aquesta coalició de controlar aquest indret. 

Segons dades publicades per les Nacions Unides, d’un total

de 26 milions de persones, més de 21 necessitarien ajuda

humanitària en el Iemen, incloent 1.800.000 nins i nines, que

estan en risc de malnutrició. El nombre de ferits s’acosta a

30.000 persones i entre aquestes hi ha almanco 700 infants. La

majoria dels morts civils s’han donat pels atacs aeris de la

coalició, atacant llocs protegits com hospitals, escoles i

habitatges. Amnistia Internacional ha documentat 30 atacs aeris

que foren ilAlegítims, alguns dels quals constitueixen crims de

guerra, perquè varen ser atacs dirigits deliberadament contra

béns de caràcter civil i també hi ha casos en els quals no es va

respectar el principi de proporcionalitat i no es varen adoptar

precaucions per evitar causar més mal a la població civil.

Amnistia Internacional també ha denunciat que Aràbia

Saudí està utilitzant avions, municions, torpedes i míssils

exportats per Espanya, un comerç d’armes valorat en uns 27

milions d’euros i aquesta circumstància situa Espanya com a

líder en exportacions militars a Aràbia Saudí, tal i com

denuncia un informe de Nacions Unides, la qual cosa

converteix el nostre país en la principal destinació de les

exportacions d’armament espanyol a aquest país, Aràbia Saudí.

L’entrada en vigor del Tractat sobre comerç d’armes, el 24

de desembre de 2014, va marcar un avanç històric per als drets

humans, ja que per primera vegada s’aprovà una legislació

internacional que prohibia exportar armament convencional i

munició a governs que podien utilitzar-los contra la població

civil. Espanya fou un dels primers països en materialitzar la

seva adhesió, comprometent-se a seguir les seves regles, per tal

d’evitar que artilleria de gran calibre, helicòpters, avions,

vaixells, míssils i llançadores, arribessin a mans

d’organitzacions o règims per escometre atrocitats. Sembla que

l’actual govern, avui en funcions i esper que a partir de dia 26

de juny, fora de l’executiu, hagi oblidat el seu compromís i

aquesta manca de vinculació amb allò que se signa, allò que es

defensa sobre el paper, després quedi en paper banyat, a la vista

de l’acord comercial per valor de 2.000 milions amb l’empresa

armamentística Navantia, per tal de subministrar al règim saudí

5 corbetes. 

Com s’utilitzarà aquest armament? Tot fa sospitar que

aquesta venda tengui com objectiu reforçar el bloqueig dels

ports del Iemen, agreujant així la crisi humanitària que viu la

població iemení.

Senyores i senyors diputats, aquesta exportació viola el

Tractat internacional sobre el comerç d’armes, així com la

posició comuna de la Unió Europea, en la regulació de l’OSCE

per a la venda d’armes convencionals, i la Llei 53/2007, sobre

el control del comerç exterior de material de defensa i doble ús.

Per tant, el Govern espanyol, el present i el futur que surti de

les properes eleccions, té el deure d’assegurar que les seves

exportacions són coherents amb els seus compromisos vigents

i de conformitat amb el dret internacional, uns compromisos

que obliguen a garantir que les seves exportacions no

fomentaran la violació de drets humans i els conflictes armats.

Davant l’incompliment dels acords signats i davant la

vulneració dels drets humans de la població iemení, aquesta

iniciativa es fa necessària per tal d’exigir al Govern espanyol

que aturi aquesta exportació de corbetes de guerra. És necessari

que el Govern espanyol escolti i tengui en compte les denúncies

i informes que diverses organitzacions internacionals han

publicat; un Govern que fins i tot va manifestar, per aturar les

crítiques, que suspendria qualsevol venda d’armament si

tengués coneixement o hi hagués un risc d’ús indegut dels

materials exportats, sembla que no tenia intencions d’aturar les

exportacions d’armes a Aràbia Saudí. El negoci és el negoci. El

poble del Iemen necessita assistència humanitària, no més

bombes. I Espanya amb aquesta exportació d’armament a

Aràbia Saudí, estarà ajudant a intensificar aquesta guerra,

estarà ajudant un règim terrible que sap que està bombardejant

a civils. Això és un crim, literalment, i el Govern d’Espanya no

pot contribuir a aquest crim. 

Aquesta iniciativa fou registrada el passat dia 4 de febrer,

per demanar al Govern espanyol, en el primer punt, que actuï

per tal de què no s’autoritzin ni realitzi cap exportació de

tecnologia i material militar a Aràbia Saudí que pugui ser

utilitzant en atacs militars directes contra la població civil, ni en

atacs indiscriminats a Iemen o al manteniment del bloqueig

naval dels ports iemenís.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601556
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I el segon punt insta el Govern d’Espanya a adoptar

mesures per millorar el control i la transparència del comerç

d’armes, amb la finalitat d’evitar la transferència d’armes per

cometre violacions greus del dret internacional. Tenim

coneixement que dia 6 d’abril, la Comissió de Cooperació

Internacional al Desenvolupament en el Congrés dels Diputats,

va aprovar una proposició no de llei per instar el Govern

espanyol, també, a no autoritzar vendes d’armament a les parts

en conflicte de Iemen i també a investigar l’ús de l’armament

espanyol al Iemen per part d’Aràbia Saudí; també a denegar

autoritzacions per transferir armes, mentre existeixi un risc

substancial que les armes s’utilitzin per escometre o investigar

les atrocitats comeses que suposin greus violacions del dret

internacional. 

Aquesta petició del Parlament espanyol també se suma a

una similar que es va aprovar en el Parlament holandès, també

a Suècia i el Govern de Bèlgica han suspès l’exportació

d’armes a Aràbia Saudí; el Parlament britànic està legislant les

exportacions autoritzades també en el darrer any; i la Unió

Europea està estudiant aplicar un embargament d’armament a

Aràbia Saudí i a la resta de parts en conflictes. Pensam que tot

i aquestes iniciatives presentades, principalment la que es va

presentar en el Congrés dels Diputats, no és de més continuar

la pressió política per tal que Espanya no autoritzi cap venda

d’armes ni a Aràbia Saudí ni a cap de les parts que estan en

conflicte i en guerra amb el Iemen.

Per tant, pensam que té vigència, que és necessari que hi

hagi aquest compromís del Parlament de les Illes Balears per

tal de poder aconseguir que s’aturi aquest comerç d’armes a

països que vulneren els drets humans i que entren en

contradicció amb la legislació internacional sobre el comerç

d’armes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

El Grup Parlamentari Mixt ha presentat dues esmenes a la

proposició no de llei en qüestió, les RGE núm. 9002 i 9003/16.

Per defensar les esmenes té la paraula l’Hble. Sra. Olga

Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, las enmiendas de

Ciudadanos van encaminadas a destacar un tratado, muy

importatne a nuestro entender y al que no hacía mención la

proposición no de ley, lo cual nos extrañaba, y entonces

considerábamos importante que se introdujeran dos enmiendas

hablando sobre ese tratado y además también nos parecía

importante que España se alzara como líder en su defensa

dentro de la ONU.

Fue al principio de los 90 cuando Amnistía Internacional y

otras ONG iniciaron la campaña a favor del Tratado sobre el

Comercio de Armas y el 2 de abril de 2013, 154 estados

votaron en la Asamblea General de la ONU a favor de adoptar

el TCA, sólo tres votaron en contra, que fueron Irán, Siria y

Corea del Norte, y veintitrés se abstuvieron. 

Aún habiendo sido aprobado se necesitaban al menos

cincuenta estados que debían ratificarlo y una vez ratificado

incorporarlo en su legislación nacional para que fuera posible

la entrada en vigor; estos cincuenta estados lo ratificaron y se

comprometieron a incorporarlo a su legislación nacional y se

logró que, el 24 de diciembre de 2014, entrara en vigor. Entre

los estados firmantes estaba España. 

Entonces, las normas de ese tratado son muy simples, pero

muy estrictas, y es que si un estado cree que las armas que se

van a vender se utilizarán para cometer genocidio, crímenes de

lesa humanidad o crímenes de guerra debe tener su

transferencia. 

El Tratado sobre el Comercio de Armas, como dice

Amnistía Internacional, es una respuesta histórica al

sufrimiento humano que causa la disponibilidad generalizada

de armas durante los conflictos armados y también una vez que

estos han finalizado. 

La Asamblea General de la ONU insta a todos los estados

a ratificar e implementar el Tratado sobre el Comercio de

Armas y cumplir su promesa de reducir el sufrimiento humano.

Así pues, no solamente estamos a favor de los puntos 1 y 2

sino que España es firmante del tratado lo cual le implica la

obligatoriedad de su cumplimiento, que es el punto 1, y además

de incorporarlo en su legislación nacional, que daría lugar al

cumplimiento 2 de la proposición. Entonces, nuestra primera

enmienda hace referencia al tratado que se ha de cumplir, pero

además, aprovechando que España hoy por hoy es miembro del

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por un período de

dos años y que su mandato acaba en el 2016 y que todos los

miembros de Naciones Unidas están obligados a aceptar y a

aplicar las decisiones del Consejo de Seguridad, desde

Ciudadanos creemos importante que España no pase esos dos

años habiendo perdido la oportunidad de dar un fuerte impulso

al tratado y desde su posición de miembro del Consejo de

Seguridad, cuyas funciones son el mantenimiento de la paz y la

seguridad internacionales, creemos que debe proponer, allí

mismo, que se inste a que los estados miembros firmantes del

tratado sean conscientes de la responsabilidad adquirida y

cumplan con su implementación, entre ellos Francia, Alemania

y Reino Unido, que son los siguientes vendedores, grandes

vendedores de armas, tras Estados Unidos y Rusia, que es lo

que habla la primera enmienda, que aprovechemos que estamos

en el... que somos miembros de este consejo, y que nos acaba

ya, para impulsar que se cumpla por los estados firmantes.

Además, desde Ciudadanos, creemos importante también

que España no pierda la oportunidad que le brinda ser miembro

del Consejo de Seguridad para impulsar que se advierta

también a Irán contra la venta de armas a Yemen debido a su

utilización en ataques indiscriminados que vulneran el derecho

internacional.

Por lo tanto, desde Ciudadanos creemos que el nuevo

gobierno de España que salga tras el 26J podría llevarse bajo

el brazo dos mandatos de este parlamento que creo que sería la

mejor tarjeta de presentación en las Naciones Unidas. 

Gracias.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609002
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609003


240 ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 19 / 19 de maig de 2016 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ballester. En el torn de fixació de posicions

per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.

Diputada Sra. Sandra Fernández, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. El Grupo Popular apoyará esta

propuesta presentada, en este caso, por el Grupo Socialista. Es

una propuesta muy concreta, es evidente que la problemática

que genera el negocio de armas va mucho más allá, que no es

una cuestión de un gobierno, que es una cuestión de muchos

gobiernos, por lo que respecta a nuestro país, pero que no es

una cuestión solamente de España, evidentemente estamos

hablando de una problemática a nivel internacional que

evidentemente habrá que resolver y habrá que poner coto.

En el sentido de la propuesta a la que hace referencia, como

ya digo, nos sumaremos a esta propuesta, si bien decir que el

Gobierno en relación a esta cuestión ya ha explicado que sí que

se han respetado las normas internaciones que rigen el control

de las exportaciones de material militar, que además los

usuarios finales fueron organismos y empresas de naturaleza

pública y que todas las licencias están acompañadas por

garantías de uso final y cláusulas de no reexportación. 

También el propio gobierno ha afirmado que en el caso de

que se conociese que estas armas, evidentemente, han sido

destinadas a un uso no permitido se puede solicitar otra vez la

devolución. 

De todas formas, es evidente que es una cuestión bastante

compleja, que es difícil poder demostrar exactamente el origen

de estas armas y, en cualquier caso, sí que el Partido Popular,

el Grupo Popular aquí en el Parlamento, se sumará para pedirle

al Gobierno que, como bien dice la propuesta, no se autoricen

ni se realicen ninguna exportación tecnológica y de material

militar a Arabia Saudí, como haríamos si hiciese referencia a

cualquier otro país que pueda ser utilizada en ataques militares

directos contra población civil o ataques indiscriminados, en

este caso a Yemen, o el mantenimiento del bloqueo naval al

que está sometido. También el hecho de adoptar medidas que

mejoren el control y la transparencia del comercio de armas, es

evidente que, como decía al principio de mi intervención, esto

es algo que no solamente España sino evidentemente a nivel

europeo y, como decía también la portavoz de Ciudadanos, que

en el caso de que se acepten las enmiendas también nos

sumaremos a estas enmiendas a través del Consejo de

Seguridad de Naciones Unidas, es algo que evidentemente es

una problemática de todos los países y entre todos y venciendo

lo que supone el negocio de armas que en este caso pues es el

primer negocio en el mundo, debemos intentar solucionar poco

a poco, pero no es una cuestión tan sencilla ni tan banal como

echar la culpa a un gobierno.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula

l’Hble. Diputat Sr. Baltasar Picornell.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, clarament també el Govern

central té la responsabilitat d’evitar la venda d’armes a la

dictadura de Salmán bin Abdulaziz que viola clarament i

descaradament els drets humans amb l’execució de presos,

tortures i que participa en la guerra civil de Iemen amb una

intensa campanya de bombardejos.

El Govern va aprovar el 2015 l’exportació d’armes a Aràbia

Saudí per 27 milions d’euros en el primer semestre de 2015,

17,5 milions dels 27 eren bombes, torpedes, coets i míssils i

altres 6,9 munició. Aquesta guerra oblidada, denominada així

per Amnistia Internacional, ha provocat més de 5.000 morts

civils, entre ells 700 nins o més, 28.000 ferits, 2,4 milions de

desplaçats pels combats i ha deixat el 83% dels 26 milions

d'iemenís amb necessitats d’ajuda humanitària.

Aquest principi d’any vàrem tenir constància del possible

acord entre Navantia i Aràbia Saudí per a la construcció a les

drassanes de la Badia de Cadis d’aquestes fragates, la qual cosa

suposaria una clara violació dels articles 6, sobre prohibicions,

i 7, sobre avaluació sobre exportacions del Tractat sobre

Comerç d’Armes, adoptat per l’ONU el 2013, del qual l’Estat

espanyol també n’és part, així com també una sèrie de normes

que regeixen sobre el control de tecnologia i equips militars de

la Unió Europea. 

Ja hi va haver una proposició no de llei al Congrés en

aquesta darrera legislatura, amb el Govern en funcions, amb un

posicionament de la majoria en contra sobre l’explotació

d’armes. Per ètica i per respecte als drets humans i a la

solidaritat internacional esperam que el proper govern de

l’Estat ho tengui ben present i faci feina per no proporcionar

eines bèlAliques a dictadures on sempre surten més malparats

els innocents.

Per tant, votarem a favor d’aquesta proposició no de llei i

també de les esmenes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida Capellà, per un temps

de deu minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, presidenta. En primer lloc, voldria demanar

disculpes als grups parlamentaris per (...), segurament han vist

que el Grup Socialista i el Grup MÉS per Mallorca havien

presentat exactament la mateixa proposició no de llei, això ve

d’una proposta que ens va trametre Amnistia Internacional i

que de bon grau hem traslladat en el Parlament, però bé, hi ha

hagut un problema de coordinació i em sap greu... bé, no crec

que sigui una pèrdua de temps, però en qualsevol cas si em

permeten els convidaré a un cafè després, però en qualsevol

cas, com ja he avisat a la presidenta de la comissió, retir la

nostra proposició no de llei i ja directament em centr en aquesta

proposició.
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Jo crec que, prenen el fil del que comentava la Sra.

Fernández, jo no crec que sigui una qüestió de donar la culpa

a un govern sinó que el que està passant amb la venda d’armes

a Aràbia Saudíta per a mi constata que ni Espanya ni la Unió

Europea tampoc no s’estan prenent seriosament el control

democràtic sobre les exportacions d’armes. Si agafam l’informe

de la Unió Europea de 2015 sobre les exportacions d’armes de

l’any anterior, el 2014, el que es pot comprovar és que la

primera zona de destinació d’aquestes exportacions és Orient

Mitjà, una zona que és l’àrea del món amb més conflictes i amb

més règims autoritaris i on, com és conegut, hi ha nombrosos

països on es vulneren els drets humans i que participen

activament en conflictes armats. 

Per exemple, Aràbia Saudita que és importadora d’armes de

la Unió Europea amb unes compres de 3,9 bilions d’euros,

Qatar amb 1,5 bilions, Egipte i Israel, i aquí crec que l’únic que

podem fer és constatar el doble joc de bomber piròman de la

Unió Europea perquè per una part té una política de cooperació

i de diplomàcia per al desenvolupament i també es parla d’una

cultura per a la pau, però al mateix temps estén la mà a aquests

països per establir una cooperació militar basada en el que és,

en definitiva, un gran negoci.

I això, aquestes dades les tenim, però no es coneixen totes

les que hi ha perquè per exemple Regne Unit i Alemanya no

proporcionen les xifres actuals i després hi ha altres països com

França i Itàlia que no proporcionen dades referides a totes les

categories, vull dir que efectivament no és un problema només

d’Espanya, com es comentava abans, però que en definitiva

Espanya participa d’aquesta manca de transparència i aquesta

manca de compromís, al meu parer, en la protecció dels drets

humans i de les poblacions civils en zones on existeix un

conflicte armat.

Pel que fa a les exportacions d’armes a Aràbia Saudita,

aquesta proposició no de llei entenc que no és només sobre un

contracte o sobre cinc fragates que s’han de construir i vendre

a Aràbia Saudita, realment tots aquests contractes se signen en

el marc d’una aliança política entre governs i a més dins tot un

pla de cooperació militar per garantir les transferències

tecnològiques adequades per tal de manejar tota aquesta

maquinària i aquestes armes de guerra, el suport en el que

s’anomena el cicle de vida de les armes, que jo sempre he dit

que és un cicle de mort, no de vida, el subministrament de

recanvis, l’ensenyament militar i dins aquest marc Espanya ha

adoptat dos acords de cooperació amb Aràbia Saudita, un a

l’any 2008 i l’altre a l’any 2010, per tant, hi ha una política

continuista amb aquest país i a més a partir de 2011 el que és

interessant destacar és que s’ha canviat aquesta política de

tractats internacionals que han de passar pel Parlament, bé, pel

Congrés dels Diputats, i s’han canviat els tractats per

memoràndums d’entesa que no passen el filtre parlamentari i

crec que això és preocupant.

I són preocupants també aquestes cinc fragates perquè si

Aràbia Saudita les compra i se les endu cap a aquest país es

poden emprar per estrènyer encara més el setge a la població

civil en el bloqueig naval que Aràbia Saudita està sotmetent a

la població del Iemen des de març del 2015.

És veritat que actualment hi ha una treva, probablement

perquè Aràbia Saudita, la coalició que lidera aquest conflicte

està cercant una sortida a aquest conflicte perquè no han

aconseguit controlar per la força aquesta situació i en aquest

país, el Iemen, s’ha instalAlat el caos i un buit de poder, però bé,

en aquest cas voldria destacar que a diferència del cas sirià la

població iemení no pot fugir del país si no és per Aràbia

Saudita o bé per la mar que és on, precisament, s’està fent

aquest bloqueig naval, no?, és a dir, la població civil no pot

sortir ni pel nord ni pel sud, a l’est hi ha les forces de la

coalició que tampoc no els deixen sortir i això és un autèntic

setge i el que no podem consentir des d’aquest parlament,

entenc jo, és que Espanya estigui participant en el setge a una

població civil, i estam parlant de milers de persones. 

Amnistia Internacional informava, juntament amb altres

organitzacions no governamentals que estan dins aquesta

campanya contra les armes, que més de 3.000 civils han perdut

ja la vida al Iemen i almanco 2,5 milions de persones s’han vist

desplaçades de les seves cases des que va començar el conflicte

al març de 2015 i el 80% de la població necessita ajut

humanitari, i aquest ajut humanitari no pot arribar si no és per

Aràbia Saudita, que és el país que lidera aquesta coalició, o per

la mar on hi ha aquest bloqueig naval.

Crec que és evident que és més fàcil començar una guerra

que acabar-la, però que en aquest cas és necessari aturar

aquesta política de venda d’armes que l’únic que fa és seguir

alimentant conflictes i a més en aquest tipus de conflicte

sempre hi ha un perdedor, que és la població civil, i mai no hi

ha un guanyador perquè es perpetua la violència i és impossible

sortir d’aquests conflictes sense que hi hagi unes treves

duradores precisament per l’existència d’armes que es venen

sense cap control i que acaben afectant la població civil.

Jo només voldria comentar respecte de l’esmena de

Ciutadans que, bé, crec que van en bon sentit perquè parla del

Tractat sobre comerç d’armes, però la primera crec que és una

iniciativa on l’únic que es podria destacar és que s’està instant

el Govern d’Espanya a una actitud hipòcrita davant el Consell

de Seguretat en el sentit que si Espanya està venent armes i

nosaltres deim que Espanya està incomplint el Tractat d’armes,

com podem instar el Govern d’Espanya perdonin, que digui a

tots els altres que compleixin el tractat d’armes?, és una qüestió

de fons, només això.

Bé, moltes gràcies, i per descomptat donarem suport a

aquesta proposició no de llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula

l’Hble. Sr. Diputat Josep Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Seré molt més breu perquè,

bé, com que hem estat tan ben ilAlustrat respecte de la

justificació, en aquest cas de la Sra. Capellà, que la

defensava..., bé, defensava aquesta perquè ha retirat la seva

però era la mateixa, crec que, vaja, per motius humanitaris i per
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posar el nostre gra d’arena per ajudar aquesta població civil

evidentment el nostre vot serà favorable a aquesta proposició.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara procedeix la suspensió de la sessió per un temps de deu

minuts, per la qual cosa deman al grup proposant si vol la

suspensió o poden continuar.

Idò continuam. Ara té la paraula la Sra. Conxa Obrador per

fixar la posició i assenyalar si s’accepten les esmenes

presentades.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies. És evident que ens trobam davant uns

interessos econòmics enormes, jo crec que no podem arribar a

entendre el que significa en economia el comerç d’armes, i

sembla com una utopia que una proposició no de llei des d’un

parlament autonòmic pugui incidir de qualque manera i fer mal

a aquest negoci, a aquest gran negoci de molts de països i de

moltes fortunes que es dediquen precisament a un comerç

d’armes que provoca, quan està descontrolat i quan no té aquest

control i quan no té les garanties que les armes aniran a defensa

i no a atacar països vulnerant els drets humanitaris, idò sembla,

ja ho deia abans, que sigui una proposició no de llei ben

intencionada però sense efectes.

Jo crec que és un toc, és una demanda al Govern central

d’un parlament autonòmic que pensa que el Govern ha de

complir allò que firma en el tractat sobre comerç d’armes, l’ha

de complir sense cap tipus de reserva, i d’una manera coherent.

Per tant aquí sí que entraria en la mateixa línia argumental de

la portaveu de MÉS, que la primera esmena de Ciutadans

resulta incongruent, com a mínim, tot i que li donarem suport

perquè crec que no farà mal, però hauria de servir com un toc

també d’atenció. Com és possible que Espanya, que vulnera el

tractat sobre comerç d’armes, a través del Consell de Seguretat

adverteixi els altres que han de complir una cosa que ella no

compleix? Per tant, bé... pensam que pot ser una cosa... no ho

sé. Jo demanaria també després alguns minuts per poder parlar

d’això amb els altres grups. D’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador, havia demanat si fèiem una suspensió de cinc

minuts per aclarir aquestes qüestions i m’ha dit que no. Per tant

no procedeix...

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

No, no, d’acord, no cal, d’acord. No procedeix. Idò

donarem... també acceptam la segona esmena de Ciutadans, i

donam les gràcies a tots els grups per aprovar i donar suport a

aquesta iniciativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Idò entenc que s’accepten les dues o només la

segona, Sra. Obrador? 

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

S’accepten les dues.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Acabat el debat passam a la votació de la

Proposició no de llei RGE 1656/2016 amb les dues esmenes

incorporades de Ciudadanos.

Vots a favor de la proposta? Unanimitat.

Queda aprovada la Proposició no de llei RGE 1656/2016,

relativa als atacs indiscriminats a Iemen. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 2759/16, presentada

pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a

control del comerç d'armes.

I a continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 2759/2016, presentada pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca, i la Sra. Capellà ens vol comentar alguna cosa.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Sí, si volen vostès podem jugar al dia de la marmota i

tornam repetir el debat...

(Algunes rialles)

...però crec que, bé, els deman una vegada més disculpes per

haver presentat..., per haver repetit la proposició i, bé, els

convid a un cafè per compensar.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Aceptamos esta invitación. No havent-hi més assumptes a

tractar, s’aixeca la sessió.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201602759
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