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CSQEP fia la validesa del
referèndum al paraigua
internacional
El ple del Parlament debatrà una moció presentada per la confluència d'esquerres
en la qual s'insta el Govern a demanar assessorament a la Comissió de Venècia

El portaveu de CSQEP al Parlament, Joan Coscubiela Foto: Europa Press

CSQEP té assumit que no es podrà celebrar un referèndum acordat amb l'Estat, però si bé ja fa
temps que ha abandonat l'exigència d'aquesta condició del seu discurs, sí demana que la
convocatòria de la votació s'ajusti als paràmetres internacionals encara que això suposi alterar el
calendari per a la seva celebració. Per aquest motiu ha presentat ja al Parlament una moció en la
qual s'insta el Govern a demanar "l'assessorament, reconeixement i aval de la Comissió de
Venècia" al referèndum sobre el futur polític de Catalunya que el Govern preveu celebrar, com a
molt tard, a finals de setembre.
El portaveu parlamentari de la confluència d'esquerres, Joan Coscubiela, ha defensat que
l'assessorament de la Comissió de Venècia permetria donar cobertura "internacional" al
referèndum i, per tant, que els seus resultats tinguessin efectes polítics i jurídics.
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La Comissió de Venècia, el nom formal de la qual és Comissió Europea per a la Democràcia a
través del Dret, és l'òrgan consultiu del Consell d'Europa en dret constitucional. Aquesta comissió
està format per juristes dels Estats i entre les seves funcions està pronunciar-se sobre la idoneïtat
de procés refrendaris.
CSQEP considera que aconseguir la intermediació de la Comissió de Venècia permetrà trencar amb
el bloqueig que actualment hi ha a Catalunya, on "la societat catalana cada vegada és més
favorable a un referèndum, mentre que el govern espanyol cada vegada és més bel·ligerant
contra ell".
Segons ha explicat Coscubiela, el seu grup vol que la Comissió de Venècia fixi a la Generalitat
condicions de com celebrar la consulta, com ara "la naturalesa de la norma que ha de donar
cobertura legal" al referèndum, el termini entre l'aprovació de la norma i la celebració de la votació i
l'òrgan que ha d'organitzar-la.
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