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COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA D’ACTUACIONS EXTERIORS, COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
La Comissió Permanent de Legislatura d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solidaritat, en sessió tinguda
el dia 16 de novembre de 2005, ha estudiat el text de la Proposició no de llei per la qual el Parlament
expressa la seva solidaritat amb el poble colombià i insta el Govern a donar suport a les accions de
cooperació, i el desarmament, la desmobilització i la reintegració dels grups armats a Colòmbia (tram.
250-00804/07), presentada per tots els grups parlamentaris.
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha adoptat la següent
RESOLUCIÓ
1. El Parlament de Catalunya expressa la seva plena solidaritat amb el poble colombià i reitera la seva
màxima preocupació pel que fa a la greu situació dels drets humans i del dret internacional humanitari a
Colòmbia, en especial en relació amb els desplaçaments interns.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Continuar donant suport a les accions de cooperació, sensibilització i suport polític i institucional per a
avançar cap a una millor gestió del conflicte a Colòmbia i, sobretot, cap a la seva resolució i
transformació.
b) Donar suport a la Taula Catalana per a la Pau i els Drets Humans a Colòmbia i participar-hi
activament, tal com estableix el Pla anual de cooperació al desenvolupament 2004.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les actuacions pertinents davant el Govern de l’Estat
per a:
a) Instar el Congrés de Colòmbia a establir com més aviat millor un marc jurídic integral per al procés de
desarmament, desmobilització i reintegració dels grups armats al marge de la llei que respecti els
compromisos internacionals i reconegui plenament el dret de les víctimes del conflicte a la veritat, la
justícia i la reparació, en el qual s’incloguin de manera explícita els crims contra les dones, i també
encoratjar les institucions colombianes democràticament constituïdes a una ràpida aplicació de les
recomanacions de l’Oficina de l’Alta Comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans.
b) Apel·lar als organismes i els representants polítics de la Unió Europea perquè facin un seguiment
rigorós de tots els processos de desarmament, desmobilització i reintegració dels grups armats al marge
de la llei que es produeixin a Colòmbia, a fi de garantir un marc jurídic global que respecti la normativa
internacional i que contribueixi a una veritable pau, la democràcia, l’estat de dret i el respecte dels drets
humans.
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