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Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que establei
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta la Proposta
de resolució sobre la immobilització del vaixell de Proactiva Open Arms
per part de les autoritats italianes , per tal que sigui substanciada davant la
comissió corresponent, amb el text següent:

Exposició de motius

La Fiscalia de Catania (Itàlia), va ordenar la immobilització del vaixell "Open
Arms", al servei de i'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 I'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'ONG "Open Arms" poguessin arribar al vaixell. Per la
seva part, les autoritats libaneses i italianes critiquen que I'ONG es negués a
entregar les 21 8 persones rescatades, el que I'ONG considera que equivaldria a
una "devolució en calent".
Cal tenir present que en el moment de presentar aquesta proposta de resolu
ció, 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 tret
ze 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 humanità
ria essencial, que no hauria de ser perseguida, ni confosa amb les xarxes cri
minals de tràfic de persones.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen
ta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:
1.- Expressa la seva solidaritat amb els i les membres de I'ONG Proactiva Open
Arms i amb la resta d'organitzacions humanitàries que proven d'evitar les
morts a la Mediterrània de persones migrants i a la cerca de refugi.
2." Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a establir les fórmules de
col·laboració més adients amb organitzacions catalanes que desenvolupen
aquest tipus de tasca humanitària.
3." Demana al Govern de la Generalitat que faci gestions davant el Govern
d'Espanya per tai que aquest, en les relacions que manté amb la Unió Europea i
amb el Govern d'Itàlia, s'interessi per la situació creada arrel de la immobilitza
ció del vaixell "Open Arms" al port de Pozzallo, i interessi també la retirada de
les greus acusacions que la Fiscalia fa contra I'ONG Proactiva Open Arms.

Palau deí Parlam^t, 21 de març de 2018

a Granados (laliano
Portaveu del GP PSC-Units
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