
 
Resolució 735/X del Parlament de Catalunya, de suport al procés de pau iniciat entre 

el Govern de la República de Colòmbia i les Forces Armades Revolucionàries de 
Colòmbia 

Tram. 250-01009/10  

Adopció  

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació Sessió núm. 16, 04.07.2014, DSPC-C 453  

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, en la sessió tinguda el 4 de juliol de 
2014, ha debatut el text de la Proposta de resolució de suport al procés de pau iniciat entre el 
Govern de la República de Colòmbia i les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (tram. 
250-01009/10), presentada per Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Sara Vilà Galan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-
Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt.  

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent  

Resolució  

1. El Parlament de Catalunya reitera el suport al procés de negociacions entre el Govern de la 
República de Colòmbia i les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia, i crida els actors a 
continuar fent els esforços necessaris per a arribar a un acord final i a no aixecar-se de la taula 
de negociacions fins que s’hagi aconseguit. Els fa també una crida a un cessament bilateral del 
foc, que és important per a donar confiança al procés i beneficiós per a la població civil en 
zones de conflicte.  

2. El Parlament de Catalunya demana als actors que negocien a l’Havana que escoltin i 
incorporin als seus acords les demandes de la societat civil, de les víctimes, i en particular les 
de les dones, i que s’estableixin mecanismes de participació en igualtat de condicions, ja que 
només d’aquesta manera s’aconseguirà una pau estable, justa i duradora a Colòmbia.  

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014  

La secretària de la Comissió  El president de la Comissió  
Lorena Vicioso Adria  Jordi Solé i Ferrando  

 

 

 

  

 


