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Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Regla
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contes
tada amb resposta escrita.
La Fiscalia de Catània (Itàlia), va ordenar la immobilització del vaixell "Open
Arms", al servei de l'ONG Proactiva Open Arms, i el 1 8 de març de 2018 es va
executar aquesta ordre. El vaixell s'ha retingut al port de Pozzallo, i confiscat
preventivament, mentre l'ONG Proactiva Open Arms és acusada d'afavorir "la
immigració clandestina i l'associació criminal". Es produeix la circumstància
que la tripulació del vaixell havia tingut poc abans un incident amb guardacos
tes libis, en mar, a 70 milles nàutiques de la costa líbia, quan intentava auxiliar
un grup de migrants en risc d'ofegar-se. L'ONG va denunciar amenaces per part
dels guardacostes libis, que van impedir que moltes de les persones a les que
es volia auxiliar des de I' "Open Arms" poguessin arribar al vaixell. Per la seva
part, les autoritats libaneses i italianes critiquen que l'ONG es negués a entre
gar les 218 persones rescatades, el que l'ONG considera que equivaldria a una
"devolució en calent".
Cal tenir present que en el que portem de transcorregut de l'any 2018 s'han
produït 400 morts a la Mediterrània, segons dades d'ACNUR. Això equival a
que una de cada tretze persones que proven d'arribar a les costes europees hi
perden la vida. Les ONG's com Proactiva Open Arms són responsables, de nou
segons dades d'ACNUR, del 40% dels rescats, per la qual cosa la seva és una
tasca humanitària essencial, que no hauria de ser perseguida, ni confosa amb
les xarxes criminals de tràfic de persones.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari;
Quina és la opinió del Govern de la Generalitat de Catalunya respecte a l'inci
dent que l'ONG de matriu catalana Proactiva Open Arms ha patit amb les auto
ritats italianes, i que ha suposat la immobilització del vaixell "Open Arms" en
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un port italià, així com la formulació de greus acusacions contra l'esmentada
ONG per part de la Fiscalia italiana?
Palau del Parlament, 21 de març de 201 8
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Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Regla
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contes
tada amb resposta escrita.

La Fiscalia de Catània (Italia), va ordenar la immobilització del vaixell "Open
Arms", al servei de l'ONG Proactiva Open Arms, i el 1 8 de març de 201 8 es va
executar aquesta ordre. El vaixell s'ha retingut al port de Pozzallo, i confiscat
preventivament, mentre l'ONG Proactiva Open Arms és acusada d'afavorir "la
immigració clandestina i l'associació criminal". Es produeix la circumstància
que la tripulació del vaixell havia tingut poc abans un incident amb guardacos
tes libis, en mar, a 70 milles nàutiques de la costa líbia, quan intentava auxiliar
un grup de migrants en risc d'ofegar-se. L'ONG va denunciar amenaces per part
dels guardacostes libis, que van impedir que moltes de les persones a les que
es volia auxiliar des de I' "Open Arms" poguessin arribar al vaixell. Per la seva
part, les autoritats libaneses i italianes critiquen que l'ONG es negués a entre
gar les 218 persones rescatades, el que l'ONG considera que equivaldria a una
"devolució en calent".
Cal tenir present que en el que portem de transcorregut de l'any 2018 s'han
produït 400 morts a la Mediterrània, segons dades d'ACNUR. Això equival a
que una de cada tretze persones que proven d'arribar a les costes europees hi
perden la vida. Les ONG's com Proactiva Open Arms són responsables, de nou
segons dades d'ACNUR, del 40% dels rescats, per la qual cosa la seva és una
tasca humanitària essencial, que no hauria de ser perseguida, ni confosa amb
les xarxes criminals de tràfic de persones.
interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
S'tia posat en contacte algun representant del Govern de la Generalitat de Cata
lunya amb els responsables de l'ONG Proactiva Open Arms, a fi d'interessar-se
per les circumstàncies esmentades?
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Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Regla
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contes
tada amb resposta escrita.
La Fiscalia de Catània (Itàlia), va ordenar la immobilització del vaixell "Open
Arms", al servei de l'ONG Proactiva Open Arms, i el 18 de març de 2018 es va
executar aquesta ordre. El vaixell s'ha retingut al port de Pozzallo, i confiscat
preventivament, mentre l'ONG Proactiva Open Arms és acusada d'afavorir "la
immigració clandestina i l'associació criminal". Es produeix la circumstància
que la tripulació del vaixell havia tingut poc abans un incident amb guardacos
tes libis, en mar, a 70 milles nàutiques de la costa líbia, quan intentava auxiliar
un grup de migrants en risc d'ofegar-se. L'ONG va denunciar amenaces per part
dels guardacostes libis, que van impedir que moltes de les persones a les que
es volia auxiliar des de I' "Open Arms" poguessin arribar al vaixell. Per la seva
part, les autoritats libaneses i italianes critiquen que l'ONG es negués a entre
gar les 21 8 persones rescatades, el que l'ONG considera que equivaldria a una
"devolució en calent".
Cal tenir present que en el que portem de transcorregut de l'any 2018 s'han
produït 400 morts a la Mediterrània, segons dades d'ACNUR. Això equival a
que una de cada tretze persones que proven d'arribar a les costes europees hi
perden la vida. Les ONG's com Proactiva Open Arms són responsables, de nou
segons dades d'ACNUR, del 40% dels rescats, per la qual cosa la seva és una
tasca humanitària essencial, que no hauria de ser perseguida, ni confosa amb
les xarxes criminals de tràfic de persones.
nteressa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Ha realitzat alguna gestió el Govern de la Generalitat de Catalunya davant el
Govern d'Espanya per interessar-se per la situació del vaixell "Open Arms" i la
seva tripulació, i les circumstàncies legals que afecten a l'ONG de matriu cata-
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lana Proactiva Open Arms, arrel de l'acusació contra ella efectuada per la Fisca
lia de Catània (Itàlia)?
Palau delàParlament, 21 de març de 2018
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Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Crup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d'acord amb el que estableixen eis articles 163 i 166 del Regla
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contes
tada amb resposta escrita.
La Fiscalia de Catània (Itàlia), va ordenar la immobilització del vaixell "Open
Arms", al servei de l'ONG Proactiva Open Arms, i el 18 de març de 2018 es va
executar aquesta ordre. El vaixell s'ha retingut ai port de Pozzallo, i confiscat
preventivament, mentre l'ONG Proactiva Open Arms és acusada d'afavorir "la
immigració clandestina i l'associació criminal". Es produeix la circumstància
que la tripulació del vaixell havia tingut poc abans un incident amb guardacos
tes libis, en mar, a 70 milles nàutiques de la costa líbia, quan intentava auxiliar
un grup de migrants en risc d'ofegar-se. L'ONG va denunciar amenaces per part
dels guardacostes libis, que van impedir que moltes de les persones a les que
es volia auxiliar des de I' "Open Arms" poguessin arribar al vaixell. Per la seva
part, les autoritats libaneses i italianes critiquen que l'ONG es negués a entre
gar les 218 persones rescatades, el que l'ONG considera que equivaldria a una
"devolució en calent".
Cal tenir present que en el que portem de transcorregut de l'any 2018 s'han
produït 400 morts a la Mediterrània, segons dades d'ACNUR. Això equival a
que una de cada tretze persones que proven d'arribar a les costes europees hi
perden la vida. Les ONG's com Proactiva Open Arms són responsables, de nou
segons dades d'ACNUR, del 40% dels rescats, per la qual cosa la seva és una
tasca humanitària essencial, que no hauria de ser perseguida, nl confosa amb
les xarxes criminals de tràfic de persones.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Té el Govern de la Generalitat de Catalunya establerta alguna forma de
col·laboració amb organitzacions que desenvolupen tasques humanitàries de
rescat de persones migrants i en cerca de refugi a la IVIediterrània? En cas afir
matiu, quina o quines?
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