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Memòria d’activitat semestral del MHP 

Carles Puigdemont, el conseller Toni Comín 
i la consellera Clara Ponsatí al Parlament 

Europeu. 
 

 

Els eurodiputats de JxCat – Lliures per Europa fan públiques les 

seves activitats al Parlament Europeu corresponents als primers 

sis mesos d’aquests 2021. Durant aquest període s’ha dut a terme 
la defensa de la seva immunitat parlamentària i la denúncia de la 

vulneració de l’estat de Dret per part l’Estat espanyol entre moltes 

altres qüestions. La seva activitat inclou 40 intervencions al 

plenari del Parlament Europeu, 38 preguntes a la Comissió i 

esmenes en 36 textos legislatius i resolucions. 
 
 

Els eurodiputats han utilitzat els plenaris d’aquests primers sis mesos de l’any 
per a dur a terme la defensa de la seva immunitat parlamentària davant del 

procés de suplicatori endegat per la justícia espanyola. Al mes de gener, va 
tenir lloc la seva compareixença davant de la comissió de JURI i al mes de 

febrer el vot a la comissió. Més tard -amb la proposta d’aixecament acceptada 

pel comitè per un estret marge de vots 15 vots a favor, 8 en contra i 2 
abstencions- el plenari va decidir sobre l’aixecament de la immunitat per 404 

vots a favor, 247 en contra i 41 abstencions. El resultat va ser històric (mai un 
vot sobre la immunitat havia estat aprovat amb tan poc marge), i tot i que es 
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va aprovar l’informe del MEP Dzhambazki, el nombre de vots contraris i les 
abstencions van posar en evidència el fracàs de l’estratègia de l’estat 

espanyol i els seus representants europeus que esperaven una victòria 

contundent que no es va produir.  
 

Durant tot aquest període els tres eurodiputats van endegar una campanya 
d’informació amb l’objectiu de donar a conèixer les diferents irregularitats que 

el procés havia patit durant la seva tramitació parlamentària. Aquesta intensa 
campanya d’informació va permetre que la vulneració dels Drets Fonamentals 

a Catalunya fos -per primer cop- objecte de debat polític al Parlament 
Europeu. El vot final reflecteix posa en evidència que el relat espanyol no és 

ni de llarg el relat europeu i que el treball constant tant a les nombroses 
intervencions al plenari com a les comissions ha permès consolidar 

políticament l’exili i alhora mostrar que l’independentisme català té propostes 

per Europa i que és a Europa i amb Europa que Catalunya pot tenir el futur 
que es mereix.  

 
És en aquest sentit que els tres eurodiputats han promogut diferents 

preguntes parlamentàries, cartes per subratllar els atemptats a la llibertat 
d’expressió que pateixen centenars de persones a Catalunya i a Espanya. Per 

exemple, la consellera Clara Ponsatí, va organitzar un webinar amb Valtonyc i 
Pablo Hásel, just abans que aquest darrer hagués d’ingressar a presó. El 

ressò popular i internacional d’aquesta enèsima vulneració dels Drets 
Fonamentals a Espanya, va posar de manifest, un cop més, la situació de 

vulnerabilitat que pateix la UE per culpa del seu silenci pel que fa a les 

decisions de la justícia espanyola i del govern espanyol.  
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Aquest silenci va ser clamorós durant la visita de l’Alt Representant, Josep 
Borrell, a Moscou. Per primer cop un Alt Representant de la Política Exterior 

Europea es trobava posat en evidència davant el fet que la UE permet 

l’existència de presoners polítics i exiliats. L’existència de presoners polítics i 
exiliats a Espanya ha estat utilitzat cada cop que la UE es decidia a criticar la 

situació de vulneració dels Drets Fonamentals a qualsevol altre país com la 
Xina, Turquia o Rússia. Aquests dobles estàndards que perjudiquen la 

credibilitat de la Unió Europea han estat denunciats en repetides ocasions 
pels tres exiliats al plenari del Parlament Europeu. 

 
Més en clau sectorial, els tres eurodiputats ha dut a terme una intensa 

activitat, tant al plenari com a les comissions, per a esbrinar i clarificar la 
compra de les vacunes COVID-19 per part de la CE així com per a permetre 

l’aixecament de les patents de les vacunes a l’OMC i facilitar la seva 

distribució global. L’aixecament de les patents és l’única forma eficaç que 
tenim de lluitar contra la pandèmia. El conseller Toni Comín ja havia estat de 

les primeres veus a demanar l’aixecament de les patents a octubre del 2020.  
 

Pel que fa a la consellera Ponsatí, el comitè de mercat interior va aprovar a 
finals de maig una esmena que presentada en l’opinió sobre la modificació del 

Reglament sobre amenaces transfrontereres a la Salut en què suggeria que 
segons les lliçons apreses durant la pandèmia es treballi per assegurar la 

resiliència de les cadenes de subministrament de medicaments essencials. 
També al comitè de mercat interior, la consellera Ponsatí ha presentat una 

vintena d’esmenes en els informes sobre els Reglaments de Mercats Digitals i 

de Serveis Digitals, totes en la línia de reforçar la privacitat i llibertat dels 
usuaris enfront dels grans operadors d’internet. 
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El conseller Comín, juntament amb el Col·legi d’Economistes de Catalunya, 
va organitzar un webinar sobre el CBAM, Carbon Border Adjustment 

Mechanism, o taxa del carboni, amb els experts sobre el tema. La taxa del 

carboni és un dels principals elements del debat polític a Brussel·les, ja que 
permetria a la UE tenir una eina molt eficient de lluita contra l’escalfament 

global. Imposar una taxa a totes les importacions que tinguin una petjada en 
carboni, pot modificar significativament la petjada de carboni a tot el planeta. 

El conseller Comín ha presentat aquesta proposta en diferents ocasions tant 
al plenari com a la comissió de Medi ambient i Salut, com a la comissió pel 

Desenvolupament i la Cooperació. 
 

El preu de l’energia que suporten els ciutadans de Catalunya i també els de 
l’estat espanyol és un dels més elevats d’Europa. En plena pandèmia el 

sistema de fixació del preu del KW ha estat denunciat pel MHP Carles 

Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí davant la CE. La Comissió Europea 
va respondre positivament a la pregunta enviada pel MHP Carles 

Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, reconeixent que el govern espanyol 
té un marge considerable per reduir el preu de l’electricitat. 

 
La situació dels deltes europeus i en particular del Delta de l’Ebre, ha estat 

també una constant font de preocupació. Els tres eurodiputats van promoure 
juntament amb altres eurodiputats catalans, la signatura d’un manifest a favor 

dels deltes europeus i van organitzar un roda de premsa i la signatura d’un 
manifest que es va enviar a tots els eurodiputats de la cambra, perquè la UE 

prengui mesures per evitar la desaparició dels deltes europeus.  

 
Finalment, el MHP Carles Puigdemont ha presentat nombroses esmenes a la 

comissió de Comerç per exigir que la UE prioritzi els acords de lliure comerç 
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amb països on es respectin els Drets Fonamentals i ha denunciat la feblesa 
de la UE davant la Xina, amb el nou acord de comerç i sense cap denúncia a 

la situació de milions de persones a les regions del Tibet i Xinjiang.  

 
El MHP Carles Puigdemont, també ha presentat esmenes i ha preguntat a la 

CE sobre la situació del Corredor del Mediterrani, tant pel que fa al seu pas 
pel coll d’ampolla de Tarragona que impedeix la seva operativitat com al 

dèficit crònic de finançament que pateix per part del govern espanyol. 
 

Conferència sobre el Futur d’Europa 
 

Paral·lelament, el MHP Carles Puigdemont ha estat escollit membre de la 
Conferència sobre el Futur d’Europa (CoFoE). El president va declarar en 

conèixer la situació: "En el debat sobre el futur d'Europa tenim moltes coses a 

dir; em sento honorat de ser un dels 108 membres del Parlament 
Europeu que formaran part del ple". 

 
El MHP Carles Puigdemont va estar designat com un dels 5 membres que 

representaran el Grup dels No Inscrits del Parlament. El president 
Puigdemont va participar en el primer plenari de la Conferència del Futur 

d’Europa, que va tenir lloc a Estrasburg el 19 de juny i juntament amb el 
conseller Comín i la consellera Ponsatí i amb una trentena d’eurodiputats, ha 

promogut una carta reclamant que la plataforma en línia que ha de permetre 
la participació ciutadana estigui disponible també en català. La Conferència 

sobre el futur d’Europa pretén ser un exercici democràtic perquè els ciutadans 

de tota la Unió puguin donar a conèixer les seves propostes per l’Europa del 
futur. 
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Per altra banda,  el 21 de gener del 2021 es va crear un caucus que aplega 
eurodiputats que defensen i promouen el dret a l’autodeterminació per als 

pobles de les nacions sense estat de la UE. L’objectiu del Caucus és posar el 

focus de l’atenció en les nacions sense estat aprofitant la CoFoE. És per 
aquest motiu que el Caucus preveu organitzar el primer semestre del 2022 i 

coincidint amb el final de la CoFoE, una Cimera alternativa per a les nacions 
sense estat amb l’objectiu de promoure una llei de claredat Europea (Clarity 

Act), per resoldre disputes territorials a la Unió Europea. El Caucus també vol 
organitzar conferències sobre cadascuna de les nacions sense estat de la UE 

i la primera serà sobre Catalunya i tindrà lloc el 18 de novembre de 2021 a 
Brussel·les. 

 
Plataforma de Diàleg UE–Catalunya  

 

La Plataforma de Diàleg UE–Catalunya, formada per una trentena 
d’eurodiputats de diferents grups polítics i diferents estats membres, impulsa 

el diàleg com a solució al conflicte polític entre Catalunya i Espanya sempre 
amb el reconeixement del dret a l’autodeterminació com a punt de partida. 

 
Més enllà de les reunions habituals de la Plataforma, en què els eurodiputats 

han seguit de prop els esdeveniments polítics a Catalunya, els membres de la 
Plataforma van poder conversar amb els consellers Josep Rull i Raül Romeva 

des de Lledoners. Els membres de la Plataforma van enviar també una carta 
al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i co-signada per més de 

250 diputats d’arreu del món reclamant amnistia per l’1-O. 
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Intervencions al Plenari:  
 

18 de gener, la consellera Clara Ponsatí sobre les ordres europees d’arrest i 

els procediments d’entrega entre els estats membres 
18 de gener, el conseller Toni Comín sobre l’estratègia global de la UE per 

lluitar contra la COVID-19 
18 de gener, el MHP Puigdemont sobre la revisió del TEN-T (Trans European 

Transport Network) 
18 de gener, el conseller Comín sobre la política europea en l’àmbit dels Drets 

Humans i Democràcia 
20 de gener, el MHP sobre la presentació de la presidència portuguesa 

21 de gener, la consellera Ponsatí sobre la repressió xinesa a Hong Kong 
9 de febrer, la consellera Ponsatí sobre el Fons de Recuperació i Resiliència 

9 de febrer, el MHP Puigdemont sobre la visita de l’Alt Representat a Moscou  

després del cas Navalny 
9 de febrer, el conseller Comín sobre la situació humanitària al Iemen  

10 de febrer, el conseller Comín sobre l’estratègia de vacunació europea per 
la COVID-19 

10 de febrer, el MHP Puigdemont sobre les xarxes socials i el debat 
democràtic 

9 de març, el conseller Comín sobre el programa EU4Health 
9 de març, la consellera Ponsatí sobre els intents de silenciar als mitjans a 

Polònia, Hongria i Eslovènia 
10 de març, el conseller Comín sobre la UE com a zona de llibertat per la 

comunitat LGTBI 

11 de març, la consellera Ponsatí sobre el Rule of Law com a mecanisme 
condicional en l’accés a les ajudes i els fons europeus 
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11 de març, el MHP Puigdemont sobre els casos de violacions dels Drets 
Humans  i el Rule of Law  

24 de març, el MHP Puigdemont sobre la preparació del Consell Europeu del 

25 i 25 de març 
24 de març, el conseller Comín sobre les reformes del sistema de recursos 

propis de la UE: CBAM 
25 de març, la consellera Ponsatí sobre els informes sobre Kosovo, Sèrbia, 

Albània i Macedònia del Nord 
26 d’abril, el MHP Puigdemont sobre les conclusions del Consell Europeu del 

25 i 26 de març 
26 d’abril, la consellera Ponsatí sobre la trobada entre la UE i Turquia del 6 

d’abril: sofagate 
27 d’abril, la consellera Ponsatí sobre el programa de justícia de la UE pel 

període 2021-2027 

28 d’abril, el conseller Comín sobre el posicionament de l’Alt Representat pel 
que fa al cas Navalny, la situació a Ucraïna i l’atac rus a la frontera amb la 

República Txeca 
28 d’abril, el MHP Puigdemont sobre les sancions xineses a empreses i 

funcionaris europeus 
29 d’abril, el conseller Comín sobre el programa LIFE 

18 de maig, el MHP Puigdemont sobre l’informe sobre la Turquia 
18 de maig, la consellera Ponsatí sobre les morts d’immigrants a la 

Mediterrània 
18 de maig, el conseller Comín sobre els efectes del canvi climàtic en l’àmbit 

dels Drets Humans i el rol dels defensors del medi ambient 

19 de maig, el conseller Comín sobre els efectes de l’aixecament de les 
patents de les vacunes COVID-19 a l’OMC 
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19 de maig, la consellera Ponsatí sobre l’Agència Europea pels Drets 
Fonamentals 

20 de maig, la consellera Ponsatí sobre els presoners de guerra del conflicte 

entre l’Armènia i l’Azerbaidjan 
7 de juny, la consellera Ponsatí sobre la política sobre la competitivitat a la UE 

8 de juny, el MHP Puigdemont sobre els plans de recuperació i resiliència 
nacionals 

9 de juny, el conseller Comín sobre les conclusions del Consell Europeu del 
24 i 25 de maig 

10 de juny, la consellera Ponsatí sobre la crisi migratòria a Ceuta  
23 de juny, el MHP Puigdemont sobre la preparació del Consell Europeu del 

24-25 de juny 
24 de juny, el conseller Comín sobre la Llei Europea del Clima 

6 de juliol, la consellera Ponsatí sobre la protecció del pressupost europeu i el 

règim de condicionalitat 
6 de juliol, el conseller Comín sobre la situació a Nicaragua 

7 de juliol, el conseller Comín sobre les conclusions del Consell Europeu del 
24-25 de juny 

 
Preguntes parlamentàries: 

 

• Pregunta a la Comissió Europea (CE) sobre la compatibilitat del ministre 
Marlaska com a ministre de l’Interior 

• Pregunta a la CE sobre l’ús del malware i l’espionatge 

• Pregunta a la CE sobre el preu de l’energia a Espanya 

• Pregunta a la CE sobre la manca de vacunes per la COVID-19 a la UE 

• Pregunta a la CE per a demanar solucions per a les parelles 

transfrontereres “Love is not tursim” durant la COVID-19 
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• Pregunta a la CE sobre el mal ús de la sisena dosi del falcó de la vacuna 
Pzifer per la COVID-19. 

• Pregunta a la CE sobre la Iniciativa Ciutadana Europea com a instrument 
de participació en la presa de decisions 

• Pregunta a la CE i al seu Alt Representat, Josep Borrell, sobre el cas 
Navalny 

• Pregunta a la CE sobre els plans de la Comissió per a enfortir la salut 
pública a la UE 

• Pregunta a la CE sobre els casos d’atemptat contra la llibertat d’expressió 
per part de l’estat espanyol, denunciats per Freemuse com són el cas d’en 
Valtonyc i Pablo Hásel 

• Pregunta a la CE sobre el cas de Mikel Zabaltza, assassinat pels GAL 

• Pregunta a la CE sobre l’augment de les contribucions pels autònoms 
espanyols en temps de pandèmia 

• Pregunta a la CE sobre les tortures de les autoritats xineses a les presons 
del Tibet 

• Pregunta a la CE sobre les conseqüències legals de la denúncia d’un acord 
signat per la UE  de la part d’un dels seus estats membres 

• Pregunta sobre l’ús el català a la Conferència sobre el Futur d’Europe 
(CoFoE) 

• Pregunta sobre l’impacte de la declaració de la CE del 14 d’abril sobre la 
campanya de vacunació als països del sud 

• Pregunta a la CE sobre el Green Certificate I 

• Pregunta a la CE sobre el Green Certificate II 

• Pregunta a la CE sobre el cas de l’assassinat de Jamal Kashoggi 

• Pregunta a la CE sobre els assassinats dels manifestants pels Drets 
Humans a Colòmbia 
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• Pregunta a la CE sobre el rol de FRONTEX a les expulsions massives 
d’immigrants a les fronteres de la UE 

• Pregunta a la CE sobre l’exportació d’armes espanyoles a l’Aràbia Saudita 
i la formació de militars saudites de la part de militars espanyols 

• Pregunta a la CE sobre els dobles estàndards europeus pel que fa a l’ús 
de pesticides 

• Pregunta a la CE sobre la certificació de la línia de molta alta tensió MAT, 
promoguda per l’organització MAT La Selva de Girona.  

• Pregunta a la CE sobre la necessitat d’enfortir les relacions comercials amb 
Taiwan 

• Pregunta promoguda pel Grup de Memòria Històrica del PE sobre 
l’esborrany de llei espanyola sobre la Memòria Històrica 

• Pregunta a la CE sobre les sancions xineses a funcionaris de la UE i les 
relacions Xina-Espanya 

• Pregunta a la CE sobre la proposta d’una identitat europea digital i la seva 
adequació amb altres de ja existents en l’àmbit nacional i regional 

• Pregunta a la CE sobre el Corredor del Mediterrani i el seu coll de botella 
al seu pas per Tarragona 

• Pregunta a la CE sobre la llei danesa per a obtenir asil dins la UE 

• Pregunta a la CE sobre la Llei Molac francesa contra l’ensenyament en 
llengües regionals altres que el francès 

• Pregunta a la CE sobre les tortures als advocats bascos del sumari 13/13  

• Pregunta a la CE sobre la negativa espanyola a acceptar l’ajuda dels 
hidroavions francesos durant l’incendi que va cremar 415 hectàrees al Cap 

de Creus 
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Esmenes: 
 

• Esmenes presentades a 6 textos del comitè de DEVE (HC Comín) 

• Esmenes presentades a 12 textos del comitè d’ENVI (HC Comín) 

• Esmenes presentades a 5 textos del comitè d’IMCO (HC Ponsatí) 

• Esmenes presentades a 9 text del comitè d’INTA (MHP Puigdemont) 

• Esmenes presentades a 1 text del comitè d’ITRE (HC Ponsatí) 

• Esmenes presentades a 4 textos del comitè de TRAN (MHP Puigdemont) 

• Esmenes presentades a 1 text d’ECON (HC Ponsatí) 
 
Intervencions: 

 

• 17 intervencions en les comissions parlamentàries 

• 40 intervencions al plenari. 
 

Suport a iniciatives d’altres euro parlamentaris: 

 

• Suport a 62 cartes promogudes per altres eurodiputats 

• Co-signatura de 41 preguntes amb altres eurodiputats. 
 

Webinar:  

 

• CBAM juntament amb el Col·legi d’Economistes de Catalunya, co-

organitzat pel conseller Comín 

• Llibertat d’expressió amb Valtònyc i Pablo Hásel, organitzat per la 
consellera Ponsatí 

• Sobre la mort del doctor basc, Esteban Muruetagoiena, juntament amb 
l’eurodiputat Pernardo Barrena, organitzat per la consellera Ponsatí. 


