Internacional | B. Ferrer | Actualitzat el 06/07/2015 a les 15:58

El procés irromp al Consell
d'Europa
Trenta diputats de dinou països insten la institució a debatre sobre el dret
d'autodeterminació dels catalans | "Europa hauria d'aplicar les millors pràctiques
sobre l'autodeterminació a tot el continent, no les pitjors", reclamen
Trenta diputats de dinou països, entre els quals s'hi compten els líders del grup socialista (el suís
Andreas Gross (http://www.assembly.coe.int/nw/xml/AssemblyList/MP-DetailsEN.asp?MemberID=3498) ) i el de l'esquerra alternativa (el neerlandès Tiny Kox
(http://www.assembly.coe.int/nw/xml/AssemblyList/MP-Details-EN.asp?MemberID=5246) ), han
instat (http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=21977&lang=en)
formalment el Consell d'Europa a debatre sobre el dret d'autodeterminació dels catalans. Diputats
del grup popular, com el neerlandès Hans Franken, el noruec Hans Fredrik Grovan i la irlandesa
Olivia Mitchell també consten entre els signataris de la petició The situation of nations without
State in Europe (http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetailsEN.asp?FileID=21977&Lang=EN) .
Concretament, tots ells reclamen a la institució que "examini la qüestió de l'autodeterminació de
Catalunya i altres regions europees", i posant sobre la taula que la discussió independentista
"hauria de tenir lloc en un diàleg pacífic i democràtic entre la regió corresponent i el govern estatal".
"S'hauria encoratjar el diàleg pacífic i democràtic i una altra resposta constructiva a la situació, com
va ser el cas dels Estats membres del Consell d'Europa com el Regne Unit, Dinamarca, Suècia i
Noruega. Europa hauria d'aplicar les millors pràctiques sobre l'autodeterminació a tot el continent,
no les pitjors", reclamen
La petició sorgeix arran del debat sobre el procés català que va tenir lloc al Folketing
(http://www.naciodigital.cat/noticia/87576/parlament/danes/aprova/mocio/favor/dret/decidir/dels/ca
talans) , el parlament danès. El socialista Jacob Lund
(http://www.assembly.coe.int/nw/xml/AssemblyList/MP-Details-EN.asp?MemberID=7277) va
decidir traslladar aquest debat a les institucions comunitàries i, en tant que membre del Consell
d'Europa, ha aconseguit ara aquest nou moviment.
Feta la petició, un redactor d'informe es reunirà amb ells, i els grups decidiran si es tira endavant el
debat. Si hi acaben donant el vist-i-plau, el debat tindrà lloc la tardor del 2015 en sessió plenària de
l'assemblea del Consell. Es dóna el cas que el grup conservador a la institució està presidit pel
popular valencià Pedro Agramunt http://www.epp-cd.eu/president/)
(
.
El Consell d'Europa no té res a veure amb cap de les institucions de la Unió Europea (UE).
Establert el 1949 pel Tractat de Londres, engloba a 47 països d'Europa més cinc estats com
observadors (el Vaticà, els EUA, Canadà, Japó i Mèxic), i té com a finalitat defensar els drets
humans i les democràcies parlamentàries.
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