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PRESENTACIÓ

El present informe, elaborat per la delegació andorrana a l’Assemblea Parlamentària de
l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació Europea (OSCE-PA), presenta els treballs
realitzats, les qüestions tractades i les decisions preses en el decurs de les reunions mantingudes des
del passat 31 de març 2017 fins a l’1 de març del 2018.
En aquests mesos de treball, la delegació andorrana ha participat a la 26ª Sessió Anual, celebrada a
Minsk sota el títol “Reafirmant la confiança mútua i la cooperació per la pau i la prosperitat en la
regió de l’OSCE”; en la 16ª Sessió de Tardor, celebrada a Andorra la Vella sota el títol de “La
seguretat en l’àrea de l’OSCE: nous reptes, noves tasques”; i en la 17ª Sessió d’Hivern, celebrada a Viena.
Creada al 1975 amb el nom de Conferència sobre la seguretat i la cooperació a Europa (CSCE),
l'OSCE-PA compta actualment amb 57 estats membres, entre països d’Europa, d’Àsia i del nord
d’Amèrica. Tots els membres de l’OSCE tenen el mateix rang.
Dins dels seus objectius, l’OSCE tracta la seguretat de manera global, ocupant-se, entre altres
qüestions, de la diplomàcia preventiva en la gestió de conflictes, de la lluita contra el terrorisme i el
crim organitzat, de la supervisió d’eleccions i de la seguretat econòmica i ambiental. Tot amb la
finalitat de desenvolupar la democràcia i el respecte envers els drets humans arreu d’Europa, i
promoure, així, la gestió pacífica de controvèrsies entre tots els seus membres.
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PRESÈNCIA DE LA DELEGACIÓ ANDORRANA DAVANT L'OSCE-PA
a.

26ª SESSIÓ ANUAL

La 26ª Sessió anual de l'OSCE-PA va tenir lloc de l’5 al 9 de juliol del 2017 a Minsk. Més de 300
parlamentaris de 55 estats membres de l'OSCE van participar-hi.
La delegació del Consell General va estar formada pels consellers generals següents: Meritxell
Palmitjavila (presidenta) i Marc Ballestà (membre).
El tema central de la 26ª Sessió anual de l'OSCE-PA va ser “Reafirmant la confiança mútua i la
cooperació per la pau i la prosperitat en la regió de l’OSCE”.
La Sessió fou inaugurada amb els discursos del President de la República de Bielorússia, Sr.
Aleksandr Lukashenko, del President de la cambra de Representats de l'Assemblea Nacional de la
República de Bielorússia, Sr. Vladimir Andreichenko, de la Presidenta de l’OSCEPA, Sra. Christine
Muttonen, i del President en funcions de l’OSCE i ministre d’afers exteriors d’Àustria, Sr.
Sebastian Kurz.
El President de la República de Bielorússia va destacar la importància de l’Assemblea Parlamentària
de l’OSCE com un fòrum on es treballa conjuntament per buscar solucions a problemes com són
la migració il·legal, el terrorisme, el tràfic de drogues, el tràfic de persones, la contaminació de l'aire
i l'escalfament global.
La Presidenta Muttonen va assenyalar que la seguretat significa més que l'absència de guerra. La
seguretat significa assegurar que els drets humans són defensats, que les eleccions són
democràtiques, que la corrupció és continguda i que la llei és respectada. Va insistir que és per
mitjà de la democràcia i de la diplomàcia que s’assegura l’estabilitat política, el creixement
econòmic, la sostenibilitat mediambiental, i finalment, la pau i la prosperitat.
A més de les tres resolucions principals, en aquesta sessió es van analitzar 15 punts suplementaris
dels quals 1 va ser descartat per la Comissió permanent, 1 altre punt suplementari va ser descartat
per l’Assemblea i la resta van ser finalment adoptats per l’Assemblea, tractant temes com la lluita
contra el terrorisme, el canvi climàtic, la crisi a Ucraïna, el multiculturalisme, l’abolició de la pena
de mort, les noves substàncies psicotròpiques, la seguretat energètica, la discriminació religiosa i els
drets dels refugiats i dels immigrants.
L'OSCE-PA va organitzar els seus treballs en 3 comissions. En la 26ª Sessió anual, la participació
andorrana es va distribuir de la següent manera:
-

Comissió 1 (d'Afers Polítics i de Seguretat): Sra. Meritxell Palmitjavila.
Comissió 2 (d'Afers Econòmics, Ciència, Tecnologia i Medi Ambient): Sr. Marc Ballestà.
Comissió 3 (de Democràcia, de Drets Humans i de Qüestions Humanitàries): Sra. Meritxell
Palmitjavila/ Sr. Marc Ballestà.
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D’entre tots els textos tractats i les esmenes aprovades en la 26ª Sessió anual, finalment es va
adoptar la "Declaració de Minsk". La Declaració i les resolucions s’envien als presidents de
parlament i als ministres d’afers exteriors dels països membres de l’OSCE amb l'objectiu de que es
tinguin en compte en la sessió del Consell Ministerial de l'OSCE. (La Declaració final aprovada, que
inclou els informes i els punts suplementaris aprovats en comissió, es pot veure a l’Annex del present informe.)

i)

Reunió de la Comissió Permanent

Durant la 26ª Sessió anual, la Comissió Permanent es va reunir el dia 5 de juliol. La delegació del
Consell General va ser representada per la consellera general Meritxell Palmitjavila, presidenta de la
delegació andorrana.
En aquesta reunió, entre altres, es van tractar les següents qüestions:
A/ La Sra. Doris Barnett (Alemanya), Tresorera de l'OSCE-PA, va presentar l’informe de la
situació financera i va sotmetre a aprovació el pressupost de l’Organització per al període 2017 2018, que és de 3.226.000 euros. La tresorera va detallar la situació financera de l'OSCE-PA, que va
considerar correcta, i va informar que aquesta es troba en una situació sanejada i ha rebut l’aval
dels auditors externs. La proposta de pressupost suposa un lleuger increment, d’un 2%,
corresponent a un augment de 65.000€ en el global del pressupost corresponent a despeses de
personal i contribucions al fons de pensions així com assignacions d’estudi. La resta de partides
han quedat congelades.
Tanmateix, el Sr. Alain Neri (França) ha expressat la seva disconformitat amb les cotitzacions
aportades per alguns països com Azerbaidjan, que efectua unes aportacions econòmiques inferiors
a altres països més desfavorables econòmicament. Per tant, proposa revisar l’import de les
cotitzacions tenint en compte el PIB a més del nombre d’habitants dels països.
Finalment, els membres de la Comissió Permanent van aprovar la proposta de pressupost per
assentiment. L'import de la cotització anual del Consell General a aquest organisme és de 3.951 €
(despeses bancàries no incloses).
B/ El Secretari General de l'OSCE-PA, el Sr. Roberto Montella, va presentar el seu informe
d’activitats destacant els principals eixos de treball que ha dut a terme durant el seu mandat entre
els quals destaca el de reforçar i consolidar el secretariat internacional de l’OSCE-PA. Així mateix,
va presentar un document que conté un esborrany de reglament financer que regula l’administració
financera de l’OSCE-PA, inspirant-se en aquelles regulacions d'organitzacions internacionals
similars com l’OSCE, l’Assemblea Parlamentària de l’OTAN o l’ONU. Aquest reglament pretén
estructurar i proporcionar més transparència als assumptes pressupostaris del Secretariat.
D’altra banda, a nivell internacional un dels objectius prioritaris és continuar reforçant els lligams
amb la resta d’organitzacions com l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa i l’OTAN,
entre d’altres.
C/ La Presidenta de l’OSCE-PA, Sra. Christine Muttonen, va presentar davant la Comissió
permanent el seu informe que planteja diverses iniciatives per prioritzar el funcionament i els
objectius de l’OSCE-PA. Aquestes iniciatives són:
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- Reafirmar la contribució dels parlamentaris en les activitats de l’OSCE.
- Consolidar la cooperació de l’OSCE-PA amb altres organitzacions internacionals.
- Reafirmar el rol de les dones en la presa de decisions amb l’objectiu de construir confiança i
diàleg en la resolució de conflictes.
- Permetre als parlamentaris disposar d’eines més efectives per treballar sobre el terreny en quant a
les missions d’observació electoral es refereix.
D/ En la reunió de la Comissió permanent també es van presentar els informes de diverses
missions d’observació electoral.
E/Els representants especials també van procedir a presentar els seus respectius informes. Destaca
especialment l’informe sobre gènere on s’apunta, entre d’altres dades, que durant el mes de maig de
2017 dins l’Assemblea parlamentària de l’OSCE hi havia 382 homes i 186 dones. Es tracta d’una
xifra molt similar a la de l’any passat. Tot i això, i segons dades de la UIP, la representació
femenina en general dels parlaments nacionals dels països de l’OSCE ha crescut. Hongria,
Armènia, Geòrgia, Ucraïna i Xipre són els que tenen un percentatge menys elevat de representació
femenina. Andorra ha passat d’ocupar el lloc 17è amb un 39,3% de representació femenina el 2016
a ocupar el lloc 37è amb un 32,1% de representació femenina.
F/La Comissió permanent va prendre en consideració 14 dels 15 punts suplementaris presentats,
els quals es van distribuir entre les tres comissions permanents i el Plenari. En concret, 2 es van
traspassar a la Comissió política, 4 a la comissió d’afers econòmics, 5 a la Comissió de drets
humans, i 3 es van debatre directament al Ple.
G/ La presidenta de Delegació, Sra. Meritxell Palmitjavila, va presentar a la Comissió Permanent el
calendari de reunions previstes per l’any 2017 on es va recordar que Andorra acolliria la 16ª Sessió
de tardor durant els dies 3, 4 i 5 d’octubre de l’any 2017. El tema general consistirà en “La seguretat
en l’àrea de l’OSCE: nous reptes, noves tasques” i les diverses sessions que es mantindran seran les
següents:
- Sessió I: Ciberseguretat
- Sessió II: Seguretat mediambiental: canvi climàtic
- Sessió III: L’educació com a garantia d’estabilitat i desenvolupament
La presidenta de Delegació, va aprofitar per agrair novament la confiança de l’organització a
l’haver acceptat la candidatura d’Andorra, i va convidar a tots els presents a assistir-hi per enriquir
els debats i avançar conjuntament en la garantia de la seguretat a l’espai OSCE a partir de
l’intercanvi d’experiències i d’opinions de tots el països i com una oportunitat, també, de conèixer
el país.

ii)

Reunions de les Comissions Generals

A/ Comissió I (Afers polítics i de seguretat)
Presidida pel Sr. Roger Wicker (Estats Units), la Comissió I va encarregar-se de treballar l’informe
presentat per la ponent, Sra. Margareta Cederfelt (Suècia), sobre “Reafirmant la confiança mútua i la
cooperació per la pau i la prosperitat en la regió de l’OSCE” i les diverses esmenes presentades al seu
Projecte de resolució.
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La consellera general Meritxell Palmitjavila va ser la membre de la delegació andorrana que va
participar en els treballs d'aquesta Comissió, on a més d'analitzar l’informe del ponent, es van
tractar 2 punts suplementaris.
A través de la Resolució adoptada es lamenta la flagrant violació dels principis de l’OSCE per part
de la Federació de Rússia en el context del conflicte amb Ucraïna, especialment per l’ocupació de la
península de Crimea, i l’absència de diàleg en els conflictes de Nagorno-Karabaj, Transnistria i
Abkhàzia i Ossètia. També es demana als Estats participants de prendre les mesures necessàries
per evitar la radicalització i l’extremisme violent, elaborant mecanismes que permetin acabar amb el
finançament de les organitzacions terroristes. S’insta a promoure la ciberseguretat entre els Estats,
facilitant la col·laboració entre els organismes internacionals i les autoritats nacionals competents.
Es demana a tots els països a participar a les negociacions de l’ONU sobre el desarmament nuclear
i a treballar en l’adopció de mesures per reduir el risc nuclear.
De les resolucions adoptades en base als 2 punts suplementaris analitzats, se'n destaca el següent:
- El punt suplementari sobre “Restauració de la sobirania i del territori d'Ucraïna” on s’exhorta a la
Federació de Rússia a respectar rigorosament les normes i principis del dret internacional; es
condemna l’ocupació de la República autònoma de Crimea per la Federació de Rússia; i s’insta a les
institucions de l’OSCE a continuar prenent mesures per assegurar el seguiment sobre la situació
dels drets humans en la República autònoma de Crimea.
- El punt suplementari relatiu a “Reafirmar el rol de l'OSCE en la lluita contra el terrorisme” on s’insta als
Estats participants de l’OSCE a promoure la ratificació dels acords internacionals que preconitzen
la lluita contra el terrorisme; i es demana la creació, en el marc de l’Assemblea parlamentària de
l’OSCE, d’una comissió de lluita contra el terrorisme que s’hauria d’encarregar d’assegurar la
convergència de les mesures preses pels Estats participants en la lluita contra l'amenaça terrorista i
de coordinar la col·laboració conjunta d’aquests.
Abans de finalitzar la sessió, la Comissió va procedir a l’elecció del seu Bureau per a un període
d’un any. D’entre les diverses candidatures que es postulaven als càrrecs de la Comissió es va elegir
al Sr. Filippo Lombardi (Suïssa) com a President, es va reelegir al Sr. Guglielmo Picchi (Itàlia) com
a Vicepresident i es va elegir al Sr. Kristian Vigenin (Bulgària) com a ponent.
B/ Comissió II (Economia, ciència, tecnologia i medi ambient)
La Comissió II, presidida per la Sra. Nilza Sena (Portugal) va treballar l’informe de la ponent, Sra.
Marietta Tidei (Itàlia), i 4 punts suplementaris.
El conseller general Marc Ballestà, va ser l’encarregat de representar el Consell General en els
treballs d'aquesta Comissió.
La Comissió va debatre l’informe de la ponent i va analitzar el Projecte de resolució elaborat, així
com les esmenes presentades. Durant el debat es va posar de manifest la necessitat d’abordar el
canvi climàtic i altres desafiaments en la dimensió econòmica i mediambiental, subratllant la
necessitat dels països industrialitzats d’ajudar els demés països a buscar mecanismes per tenir en
compte el canvi climàtic i per promoure un desenvolupament econòmic mundial, lluitant contra la
pobresa i trobant solucions al problema de la migració La ponent també va recordar als Estats
participants de l’OSCE la necessitat de lluitar contra la corrupció, l’evasió fiscal, la criminalitat
financera, el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme.
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Els punts suplementaris debatuts en la Comissió han estat sobre la seguretat energètica, les noves
substàncies psicotròpiques, el canvi climàtic i l’ús de les noves tecnologies en les votacions.
Finalitzats els treballs es va procedir a reelecció de la Sra. Nilza Sena (Portugal) com a Presidenta i
del Sr. Artur Gerasymov (Ucraïna) com Vicepresident. La Sra. Sofio Katsarava (Geòrgia) va ser
elegida com a ponent.
C/ Comissió III (Democràcia, drets humans i qüestions humanitàries)
La Comissió III, presidida pel Sr. Ignacio Sánchez Amor (Espanya), va analitzar l’informe del
ponent, Sr. Kyriakos Hadjiyianni (Xipre) i les esmenes presentades a aquest informe, a més dels
punts suplementaris.
La consellera general Meritxell Palmitjavila i el conseller general Marc Ballestà van ser els membres
de la delegació andorrana que van participar en els treballs d'aquesta Comissió, on a més d'analitzar
l’informe del ponent, es van tractar 5 punts suplementaris.
La Resolució de la Comissió insta l’OSCE a prosseguir en la defensa dels drets humans, de les
llibertats fonamentals i de la democràcia pluralista. Assenyala la necessitat de col·laboració entre els
Estats participants en la prevenció i la lluita contra el crim organitzat, el contraban, el robatori i el
tràfic il·lícit d’objectes culturals. Reitera que els drets dels membres de les minories nacionals han
de ser respectats, tot subratllant que els Estats participants han de respectar rigorosament els
principis de l’OSCE en aquest context. Insta a l’Assemblea parlamentària de l’OSCE a nomenar un
representant especial pel Mig-Orient.
La Comissió va adoptar diversos punts suplementaris sobre temes com el multiculturalisme i la
funció dels valors culturals en el desenvolupament de la democràcia, l'abolició de la pena de mort i
la discriminació contra els Cristians, els Musulmans i membres d'altres religions.
En finalitzar les sessions de treball es van reelegir al Sr. Ignacio Sánchez Amor (Espanya) com
President, a la Sra. Ivana Dobesova (República Txeca) com a Vicepresidenta i al Sr. Kyriakos
Hadjiyianni (Xipre) com a ponent.

iii)

Eleccions

A/ Elecció del President/-a de l’OSCE-PA
La diputada austríaca Christine Muttonen fou reelegida per aclamació com a Presidenta de
l’Assemblea parlamentària de l’OSCE. La Sra. Muttonen també ha exercit els càrrecs de
vicepresidenta i representant especial per a l’Àsia Central i de l’Est. És Directora adjunta de la
delegació austríaca a l’OSCE-PA i substitueix al finlandès Sr. Ilkka Kanerva que exerceix com a
President emèrit de l’Assemblea.
B/Elecció dels Vicepresidents i de la tresorera de l’OSCE-PA
Durant la sessió anual també es van elegir els Vicepresidents següents: Sra. Margareta Cederfelt
(Suècia), Sr. Victor Paul Dobre (Romania), Sra. Marietta Tidei (Itàlia) i Sr. Roger Wicker (EstatsUnits).

9

La Sra. Doris Barnett (Alemanya) va ser reelegida per aclamació com a tresorera de l'OSCE-PA.

iv) Altres
Al marge del contingut estricte de la Sessió Anual de l'OSCE-PA, la delegació andorrana va
mantenir contactes bilaterals amb les delegacions de Mònaco, de França i d’Espanya.
Per deliberar sobre els preparatius de la Sessió de tardor que es celebrarà a Andorra del 3 al 5
d’octubre del 2017, la Delegació es va reunir amb la Presidenta de l’OSCE-PA, Sra. Christine
Muttonen, amb l’assessor de la Presidència de l’OSCE-PA, Sr. Loic Poulain, amb el Secretari
General adjunt de l’OSCE-PA, Sr. Gustavo Pallarés, i la Responsable de Conferències i Serveis de
l’OSCE-PA, Sra. Odile Lelarge, amb els quals van dialogar sobre alguns aspectes relacionats amb
l’organització de la sessió.

v) Declaració final i punts suplementaris adoptats
La “Declaració de Minsk” que inclou les resolucions adoptades per l’Assemblea Parlamentària de
l’OSCE hi figura com a Annex d’aquest informe.
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b.

16ª REUNIÓ DE TARDOR

A la Sessió de tardor hi van assistir un total de 385 persones, de les quals 283 eren parlamentaris de
51 països diferents. La Delegació andorrana, amfitriona de la Sessió, estava integrada pels M.I. Srs.
Meritxell Palmitjavila, Carles Naudi d’Areny Plandolit, Marc Ballestà i Pere López.
La Sessió de tardor de l’OSCE-PA va comprendre 3 dies de conferències estructurades en tres
àrees temàtiques, a més d’una trobada del Fòrum del Mediterrani (quin objectiu és afavorir
l’apropament dels estats membres de l’OSCE amb sis socis de cooperació del Mediterrani que són:
Algèria, Marroc, Egipte, Israel, Jordània i Tunísia); i d’una reunió de la Comissió permanent de
l’OSCE-PA. Totes les conferències es van desenvolupar al Centre de Congressos del Comú
d’Andorra la Vella.
El tema proposat per la delegació andorrana i acceptat per l’organització de l’OSCE-PA fou: “La
seguretat en l’àrea de l’OSCE: nous reptes, noves tasques” i els temes de treball que es debatran seran els
següents:




Sessió I: En la Comissió de Seguretat i Política el debat va girar entorn a la Ciberseguretat;
Sessió II: En la Comissió d’Economia, Ciència, Tecnologia i Medi ambient el debat es van
centrar en la Seguretat mediambiental i com fer front al canvi climàtic;
Sessió III: En la Comissió Democràcia, Drets humans i Qüestions humanitàries l’eix del
debat fou: promoure l’educació com a garantia d’estabilitat i desenvolupament.

i) Comissió Permanent
La Comissió permanent va tractar entre d’altres qüestions els violents fets que van tenir lloc a
Catalunya el proppassat 1 d’octubre. En aquest sentit, la Presidenta de l’OSCE-PA va efectuar la
següent declaració en la seva qualitat de Presidenta:
“Exigeixo un diàleg constructiu i el respecte de l'estat de dret per tots a Espanya. Les diferències s'han de resoldre
mitjançant el diàleg polític i confio plenament que les institucions democràtiques d'Espanya puguin oferir aquesta
oportunitat. El respecte de l'imperi de la llei i els principis fonamentals democràtics i de drets humans han d'aplicarse a tots, i per això també demano a totes les autoritats que utilitzin la restricció i la proporcionalitat degudes a
l'hora d'aplicar la llei ".
A continuació, es van repassar les darreres missions d’observació d’eleccions i es va presentar
l’informe d’activitats de la Comissió ad-hoc per la immigració que recull les principals accions
dutes a terme durant el primer any del seu funcionament. Sota el títol “Mantenint una governança
coherent, compartida i responsable de la migració i els fluxos migratoris”, l’informe recorda que
durant aquest any s’han registrat 3.000 morts d’immigrants en tot el món, dels quals 2.000 van
morir mentre intentaven creuar el Mediterrani. En aquest sentit, apel·la a una resposta coherent,
equilibrada i coordinada front aquesta situació, una resposta global basada en la responsabilitat
compartida.
La Comissió ad-hoc espera que l’OSCE adopti una decisió vinculant sobre els seus estats membres.
L’informe ha estat enviat als presidents dels parlaments dels estats membres de l’OSCE-PA.
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El representant especial de l’OSCE-PA en mediació, Ilkka Kanerva va presentar el seu informe on
es ressalta que les accions de mediació efectuades per l'OSCE PA es dirigeixen a complementar els
processos de mediació actuals de l'OSCE. En aquest sentit, l’informe afirma que el diàleg
interparlamentari juga un paper important a l'hora d'oferir beneficis a totes les fases del cicle del
conflicte, ja que ajuda a generar confiança, produir idees noves i establir sòlids fonaments per a una
cooperació més estreta. És un instrument valuós en la prevenció de conflictes, però també serveix
com a eina de suport per complementar els processos de resolució de conflictes.
En el seu informe Kanerva defensa una funció més activa de l’Assemblea Parlamentària de l’OSCE
en l’àmbit de la mediació i, especialment en activitats relacionades en la prevenció de futures crisis.
També es va presentar l’informe elaborat pel representant especial pels afers del Mediterrani, el Sr.
Pascal Allizard, l’informe de la tresorera, la Sra. Doris Barnett i del Secretari General, el Sr. Roberto
Montella el qual va repassar les activitats i accions dutes a terme per l’OSCE-PA en els últims
mesos.
ii) Fòrum del Mediterrani
Els consellers generals Meritxell Palmitjavila, Carles Naudi, Marc Ballestà i Pere Lòpez van assistir
a la reunió del Fòrum.
Sota el tema “Promoure la seguretat i la cooperació al Mediterrani” la reunió va començar amb la
intervenció del Sr. Pascal Allizard, Representant especial dels afers mediterranis de l’OSCE-PA el
qual va donar la benvinguda als assistents i va fer de moderador durant tota la sessió.
A continuació va intervenir la Cap de la delegació andorrana, Sra. Meritxell Palmitjavila qui va
donar la benvinguda als assistents i els va agrair la seva presència a Andorra.
Posteriorment van intervenir l'ambaixador Luca Fratini, president del grup de contacte de l'OSCE
amb els socis mediterranis per a la cooperació; el Sr. Pedro Roque, President de l’Assemblea
parlamentària del Mediterrani (PAM) i el Sr. Mario Gomes, Assessor diplomàtic del secretari
general de la Unió pel Mediterrani.
Seguidament es va donar la paraula a diversos parlamentaris que van debatre sobre qüestions com
la crisi dels refugiats o els conflictes en la regió mediterrània.
iii) Sessió Inaugural
El Síndic General, el M.I. Sr. Vicenç Mateu, va ser l’encarregar d’inaugurar la 16a Sessió de Tardor
juntament amb la Presidenta de l’OSCE-PA, la Sra. Christine Muttonen, i el Cap de Govern, el
M.I. Sr. Antoni Martí.
El Síndic General, el M.I. Sr. Vicenç Mateu va destacar la màxima actualitat i preocupació que
generen els temes de les ponències de la Sessió de tardor. A nivell de seguretat va parlar dels límits
entre aquesta i la llibertat i de la necessitat de coordinar esforços entre els diferents països per ferhi front. En relació al canvi climàtic es va mostrar convençut que serviria per contribuir a refermar
el compromís dels diferents països de l’espai OSCE amb la lluita per frenar un fenomen que, a dia
d’avui, ha deixat de ser només una amenaça per convertir-se en una realitat palpable. Per últim, i
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sobre l’educació va recordar que aquesta esdevé clau en la formació de ciutadans responsables i
reflexius i, per tant, és condició necessària per a la democràcia.
De la seva banda, la Presidenta de l’OSCE-PA, la Sra. Christine Muttonen, va destacar la
importància d’abordar una qüestió tant transcendental com és el canvi climàtic. Va insistir en la
necessitat de continuar impulsant polítiques que prioritzin els projectes d’energia neta, la inversió i
la innovació per promoure un creixement econòmic respectuós amb el medi ambient. També va
recordar la importància de que tots els països de l’OSCE-PA ratifiquin l’Acord de París de 2015
sobre el canvi climàtic, així com el compliment de les obligacions que se’n deriven.
A nivell de seguretat, Muttonen va reconèixer que si bé el model de seguretat integral de l’OSCE
ha resultat ser rellevant, no ha aconseguit implementar-lo de manera completa ja que segons va
afirmar no sempre s’ha respost amb claredat davant determinades situacions com la resposta
col·lectiva a la migració o la crisi a Ucraïna i els seus voltants.
Per últim, el Cap de Govern, el M.I. Sr. Antoni Martí, va ressaltar la importància de la
multilateralitat per afrontar qüestions com les plantejades en la Sessió de tardor, les quals no es
poden gestionar únicament des d’una perspectiva nacional. També va exposar que els debats
plantejats són exemples de les prioritats d’Andorra tant a nivell nacional com internacional.
Martí va recordar que Andorra ha estat un dels primers països a fer efectiva la seva contribució
nacional a la COP21 celebrada a París l’any 2015 i, en aquest sentit, va recordar que Andorra s’ha
posat com a repte reduir les emissions de CO2 en un 37% el 2030.
Un altre dels exemples de prioritat nacional i internacional que s’ha fixat el Govern d’Andorra és
l’educació. Així, va exposar que el ministeri d’Educació està treballant amb el Consell d’Europa per
incorporar al currículum acadèmic dels estudiants andorrans una assignatura sobre els drets
fonamentals i els valors democràtics.
iv) Sessió I: Comissió de Seguretat i Política: la Ciberseguretat
Va inaugurar la Sessió el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el M.I. Sr. Xavier Espot que va
parlar de la proliferació de les xarxes socials factor que, segons ell, ha anat acompanyat d’una
proliferació de la cibercriminalitat. El cibercrim, va dir, qüestiona un dels principis bàsics del dret
penal com és el de territorialitat ja que les conductes són delictives o no en funció del lloc on es
cometen i en funció de la llei penal que s’aplica. En el cas del cibercrim, però, el concepte de lloc i
indret es difumina.
Espot també va destacar la ratificació per part d’Andorra del Conveni de Budapest, el primer
instrument internacional vinculant per lluitar contra el cibercrim i el frau online. El Conveni
incideix en el dret penal material dels països ratificants, amb la introducció de noves tipologies i
modalitats de delictes.
Per últim, el ministre va situar els tres elements essencials de la ciberseguretat en:
-

Abordar la qüestió des d’una perspectiva internacional
Educar a la població en l’ús d’internet
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- Involucrar agents no governamentals
A continuació va intervenir la Sra. Rasa Ostrauskaite, coordinador de l’OSCE per fer front a les
amenaces transnacionals la qual va exposar les mesures que l’OSCE aplica a nivell de
ciberseguretat. Segons va dir els atacs cibernètics representen una greu amenaça per a la seguretat
en tots els àmbits socials, inclosos els sectors governamental, privat i públic. També va destacar la
necessitat de protegir la infraestructura crítica i augmentar l'atenció a les amenaces cibernètiques
derivades d'actors no estatals com la delinqüència organitzada i els terroristes.
Per últim el Director de seguretat d’Andorra Telecom, el Sr. César Marquina, va afegir al debat
altres conceptes, com ara, que fins l’any passat hi havia les dades de mil milions d’usuaris filtrades a
la xarxa. Durant l’any 2017, segons va dir, aquesta xifra ja s’ha duplicat. Un dels principals
problemes, va dir, és que passen anys fins que la gent és conscient que hi ha les seves dades
filtrades.
Aquesta situació també té una afectació econòmica. Al 2016 les pèrdues generades pel cibercrim
van ser de 3 trilions de dòlars.
Per Marquina el principal problema és que els ciber-delinqüents s’aprofiten de la manca de
regulació, de l’excés de burocràcia o simplement de la impossibilitat d’atribuir un delicte a un
individu identificat.
v) Sessió II: En la Comissió d’Economia, Ciència, Tecnologia i Medi ambient el debat es
van centrar en la Seguretat mediambiental i com fer front al canvi climàtic
La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, la M.I. Sra. Sílvia Calvó, va explicar el
compromís d’Andorra per lluitar contra el canvi climàtic evidenciat en el compromís anunciat
durant l’any 2015 de reduir en un 37% les emissions abans de l’any 2030, la signatura de l’Acord de
París l’abril del 2016 o la creació de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic.
Calvó també va explicar que el Govern treballa en dos eixos: d’una banda en el Pla sectorial
d’infraestructures energètiques i, de l’altra, en la Llei d’impuls de la transició energètica.
La ministra va exposar que el Pla sectorial identifica les potencialitats d’aprofitament en energies
renovables, defineix les infraestructures necessàries per al desplegament del nou model energètic
nacional.
També va definir les mesures que estableix la futura llei a favor de l’eficiència energètica, el
desenvolupament d’una mobilitat sostenible, el desenvolupament de les energies renovables, de
protecció i informació del consumidor, de lluita contra la precarietat energètica i contra el canvi
climàtic.
El sots-coordinador de les activitats econòmiques i ambientals de l'OSCE, el Sr. Ralf Ernst va
exposar la importància de lluitar contra el canvi climàtic especialment en àrees sense recursos i
àrees de conflictes. En aquest sentit, va exposar les actuacions que s’estan adoptant per part de
l’OSCE i va instar als parlaments a legislar contra el canvi climàtic i seguretat.
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Per últim, el Sr. Carles Miquel Garcia, Cap de l’oficina pel canvi climàtic i l’energia va exposar els
greus efectes del canvi climàtic sobre Andorra, un país de muntanya que té una forta dependència
del turisme, especialment de neu. Garcia també va exposar els compromisos que Andorra ha
assolit per la lluita contra el canvi climàtic com la implementació d’ajudes per millorar l’eficiència
energètica en els edificis, la promoció de les energies renovables o la mobilitat sostenible.
vi) Sessió III: En la Comissió Democràcia, Drets humans i Qüestions humanitàries l’eix
del debat fou: promoure l’educació com a garantia d’estabilitat i desenvolupament
El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, el M.I. Sr. Èric Jover, va exposar que les
polítiques de seguretat són imprescindibles per protegir els valors de la nostra societat, però segons
ell, és només a través de l’educació que es podrà trobar una solució duradora. En aquest sentit, va
apostar per reforçar la formació de ciutadans responsables i crítics. Per Jover, és fonamental que
l’educació passi a ser l’element central de les polítiques estatals per promoure l’estabilitat i el
desenvolupament dels països.
El ministre d’Educació també va destacar la importància de la col·laboració multilateral per al
desenvolupament de metodologies i bones pràctiques educatives que promoguin l’enfortiment de
les societats democràtiques. En aquest sentit, va exposar el projecte que actualment està treballant
el Govern per impulsar un programa específic per al desenvolupament de les competències per una
ciutadania democràtica.
La Directora del Departament d’Escola Andorrana, la Sra. Ester Vilarrubla, va insistir en la
necessitat de que el model educatiu no només es basi en els coneixements acadèmics tradicionals,
sinó que a més implementi un enfocament competencial. Vilarrubla va explicar que les
competències transversals són el nucli del nou currículum de l’Escola andorrana i s’organitzen en 4
eixos: l’intel·lectual, el metodològic, el personal i social, i el comunicatiu.
Vilarrubla també va explicar el projecte de participació, actuació i servei que s’ha començat a
implementar dins del pla d’estudis del nivell de batxillerat.
vii) Conclusions
Després de les ponències, la Presidenta de l’OSCE-PA, la Sra. Christine Muttonen i la Cap de la
Delegació andorrana a l’OSCE-PA, la M.I. Sra. Meritxell Palmitjavila van intervenir per exposar
unes breus conclusions. Ambdues van destacar l’èxit de participació de la Sessió de tardor i la
Presidenta Muttonen va felicitar a la Delegació andorrana per la temàtica escollida, especialment,
en matèria d’educació destacant que aquesta era la primera vegada que se celebra un debat
monogràfic sobre aquesta qüestió. També va felicitar a la Delegació andorrana per l’organització de
la Sessió que va qualificar d’excel·lent.

De la seva banda, la M.I. Sra. Meritxell Palmitjavila es va felicitar per l’interès i debat generat en les
tres ponències i, en aquest sentit, va proposar a l’OSCE-PA que iniciï els treballs per aprovar una
resolució relacionada amb l’educació i, en concret, que exigeixi i garanteixi que tots els infants i
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joves estiguin escolaritzats. Va recordar que l’educació és el pilar central i transversal de la solució a
totes les preocupacions comunes que es van manifestar durant aquesta Sessió de tardor.

c. 17ª REUNIÓ D’HIVERN
L’Assemblea Parlamentària de l’OSCE va celebrar la seva 17ª Reunió d’hivern els dies 22 i 23 de
febrer del 2018, al Centre de congressos de Hofburg a Viena, on hi van participar 240
parlamentaris de 53 estats membres de l’OSCE. La Cap de la delegació, Sra. Meritxell Palmitjavila,
va ser la representant del Consell General a la 17a Sessió d’hivern.

i) Reunió de la comissió permanent
La Presidenta de la delegació, la Sra. Meritxell Palmitjavila, va participar en la reunió de la Comissió
Permanent, presidida pel recent nomenat President, Sr.George Tsereteli (novembre 2017) el qual
substitueix l’austríaca Sra. Christine Muttonen (qui ha hagut de deixar el càrrec després del resultat
de les últimes eleccions celebrades a Àustria).
Tsereteli va presentar l’informe d’activitats corresponent a l’exercici 2017 on va destacar el treball
que està realitzant la Comissió ad-hoc per millorar l’actual reglament de funcionament de l’OSCEPA especialment per potenciar el paper dels vice-presidents així com agilitzar i flexibilitzar el treball
de les comissions.
Tsereteli va repassar les actuacions de futur previstes a curt termini amb l’objectiu de desbloquejar
els anomenats “conflictes congelats”. En aquest sentit, algunes de les delegacions assistents van
lamentar l’allargament en el temps d’aquests conflictes i la necessitat de trobar solucions efectives i
definitives. La manca de qualitat democràtica d’alguns estats i la manca de confiança mútua són els
principals problemes, segons les opinions manifestades pels presents, que impedeixen acabar amb
aquests conflictes malgrat els esforços que realitza l’OSCE-PA al terreny, com és el cas del
conflicte entre Ucraïna i Rússia. Tsereteli, però, va fer una crida a confiar en el paper mediador de
l’OSCE-PA i en el repte que aquestes situacions plantegen.
També es va presentar davant la Comissió Permanent l’informe sobre la missió d’observació
electoral desplaçada a Kyrgyzstan, corresponent a les eleccions desenvolupades el mes d’octubre,
on es va reconèixer l’esforç realitzat tot i que es va reclamar la necessitat de modificar la
Constitució i elaborar una nova llei electoral per evitar alguns dels problemes detectats
especialment en la preservació del secret del vot.
D’altra banda, també es va presentar l’informe relatiu a les 5 missions d’observació electoral
realitzades per l’OSCE-PA durant el 2017 a Armènia, Albània, Mongòlia, Alemanya i Kyrgyzstan.
Justament les eleccions celebrades a Alemanya van ser citades com un model a tenir en compte per
la resta d’estats a l’hora de garantir el seu compromís democràtic. Aquest any es celebra el 25è
aniversari de les missions d’observació electoral realitzades des de l’OSCE-PA.
La tresorera, Sra. Doris Barnett va presentar la liquidació de l’exercici 2016-2017 que es va tancar
amb un dèficit de 63.000€. Va justificar l’increment de despesa realitzat, especialment per renovar
les instal·lacions a Dinamarca. Va insistir que aquesta situació fa que sigui necessari reflexionar
sobre el sistema de pagament i va anunciar que s’ha començat a treballar per presentar una
proposta de modificació de cara l’any vinent.
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De la seva banda, el Secretari General, Sr. Roberto Montella va presentar l’informe relatiu a les
activitats realitzades. Va recordar el reconegut paper que històricament ha tingut l’OSCE-PA en la
resolució dialogada dels conflictes. També va ressaltar la necessitat de continuar dotant a
l’organització dels recursos necessaris per continuar desenvolupant aquest rol a nivell diplomàtic.
Entre les actuacions destacades durant l’any passat Montella també va ressaltar la millora en les
relacions entre l’OSCE governamental i l’OSCE parlamentària i la implantació d’un sistema
d’auditoria externa i interna per garantir una millor transparència i control financer de
l’organització.
Per últim, Montella va informar de la creació d’un petit comitè que està elaborant el projecte de
modificació del Reglament amb l’objectiu, per exemple, de millorar l’eficàcia de les reunions.
Aquestes modificacions es traslladaran al Bureau el qual, al seu torn, les presentarà a la Comissió
Permanent qui les debatrà aprovant els canvis pertinents i sotmetre-les finalment a l’Assemblea.

ii) Reunions de les Comissions Generals

Acabada la reunió de la Comissió Permanent va tenir lloc la Sessió conjunta de les tres comissions
que va servir per inaugurar oficialment la 17a Sessió d’hivern.
El President de l’OSCE-PA, George Tsereteli, va reconèixer en el seu discurs que el nivell de diàleg
i confiança dins l’àrea de l’OSCE es troba en un punt històricament baix. Aquest fet, segons va dir,
s’ha de veure com un repte i una oportunitat per reforçar el paper de l’OSCE. Justament en el marc
d’aquest context s’ha presentat una proposta per modificar el reglament de l’Assemblea que pretén
flexibilitzar i agilitzar el seu funcionament i, alhora, millorar el procés de participació dels
parlamentaris.
A continuació el Subsecretari d'Estat d'Afers Exteriors i de Cooperació Internacional d'Itàlia,
Vincenzo Amendola va reafirmar el compromís del seu país per trobar una solució als anomenats
“conflictes congelats”, i en especial a la crisi d’Ucraïna. Itàlia és el país que ostenta la presidència de
torn de l’OSCE durant l’any 2018. En aquest sentit també va anunciar que una altra de les
prioritats de la seva presidència se centrarà en l’eix Mediterrani, un eix que segons va dir uneix els
tres continents i per tant resulta indispensable per construir la pau i el desenvolupament.
El Secretari general de l’OSCE, Thomas Greminger va remarcar que l’OSCE és més necessària que
mai per ajudar als països a reconstruir la confiança i fomentar la cooperació. En aquest sentit, el
paper dels parlaments, segons ell, és clau per la reconstrucció d’aquesta confiança. Va insistir, a
més, en la necessitat de generar voluntats polítiques, garantir els recursos financers suficients i la
implementació dels compromisos adquirits, i en aquest sentit, va dir, els parlamentaris hi tenen un
paper clau a l’hora de reconstruir la confiança.
A/ Comissió I (Política i seguretat)
Fomentar l’intercanvi regular d’informació entre els estats membres per millorar la confiança i la
transparència en l’àmbit de la seguretat militar i potenciar un control democràtic de les forces
armades per ampliar-ne la seguretat són, entre d’altres, algunes de les idees que està treballant el
ponent d’aquesta Comissió, Kristian Vighenin (Bulgària) per elaborar la resolució que s’aprovarà
durant el proper mes de juliol durant l’Assemblea general.
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En aquest context, la Comissió va celebrar el debat entorn al control d’armes, el desarmament i la
no proliferació que va comptar amb la presència del Sr. Lassina Zerbo, Secretari executiu de
l'organització integral de tractats sobre prohibició d'assaigs nuclears, la Presidenta del Comitè de
seguretat de l’OSCE, Sra. Maria Victoria González, el President del Fòrum per a la Seguretat i la
Cooperació, Sr. Radomir Bohác, i l’Alt comissionat per les minories nacionals de l’OSCE, Sr.
Lamberto Zannier.
B/ Comissió II (Economia, ciència, tecnologia i medi ambient)
La Comissió d’afers econòmics, ciència, tecnologia i medi ambient va centrar el seu debat entorn a
la crisi climàtica i en concret en la recerca d’estratègies a llarg termini per lluitar contra el canvi
climàtic. Una de les principals conclusions va ser reconèixer la importància de reforçar la
cooperació entre els sectors públics i privats per al desenvolupament sostenible així com l’educació
com a eina per conscienciar a la població.
Es va destacar també la necessitat que la OSCE afavoreixi el creixement sostenible promovent
debats al voltant de l’economia circular i del desenvolupament de ciutats intel·ligents. Novament
va sorgir la necessitat d’insistir sobre el tema de seguretat en conseqüència del canvi climàtic.
Al debat hi va participar el President de la Comissió econòmica i de medi ambient de l’OSCE, Sr.
Kairat Saybay, així com el Coordinador dels afers econòmics i mediambientals de l’OSCE, Sr. Vuk
Zugic.
C/ Comissió III (Democràcia, drets humans i qüestions humanitàries)
L’OSCE-PA és de les poques organitzacions internacionals que inclou la llibertat de premsa dins
del concepte de seguretat. El debat que va centrar la Comissió de democràcia, drets humans i
qüestions humanitàries va concloure amb la necessitat de que els estats hauran d’actualitzar la
legislació interna per fer front els nous reptes que planteja la proliferació de les anomenades “fake
news” tot i que s’ha insistit en la necessitat de fer-ho respectant la independència dels mitjans per
garantir una bona qualitat democràtica.
El debat va comptar amb la participació del President de la Comissió de la dimensió humana de
l’OSCE, Sr. Sian MacLeod, el Director de l’oficina de l’OSCE per les institucions democràtiques i
els drets humans, Sr. Ingibjörg Sólrún Gñuskadñittur, i el representant de Freedom of the Media,
Sr. Harlem Désir.
Els debats celebrats en cadascuna de les comissions han de servir per elaborar la proposta de
resolució que els ponents presentaran al ple de l’Assemblea general el proper mes de juliol a Berlin.

iii) Sessió conjunta de les tres comissions generals

Les tres comissions generals de l’Assemblea es van tornar a reunir en una sessió conjunta que va
servir per cloure la Sessió d’hivern.
En aquesta sessió es van presentar els informes de la representat especial de l’OSCE sobre
qüestions de gènere, Sra. Hedy Fry, del President del Comitè ad hoc sobre migracions, Sr. Filippo
Lombardi i del President del Comitè ad hoc sobre la lluita contra el terrorisme, Sr.Makis Voridis.
En l’informe sobre la lluita contra el terrorisme, el Sr. Makis Voridis va insistir en la necessitat de
promoure associacions estratègiques amb altres grups d’interès tand dins com fora de la zona OSC
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amb l’objectiu de treballar en àrees on els parlamentaris de l’OSCE puguin aportar més valor. Els
parlamentaris, segons Voridis, tenen un paper clau a l’hora de desenvolupar una legislació eficaç
que garanteixi la supervisió dels serveis de seguretat i promogui la coordinació i la confiança mútua
a tots els nivells.
En quant a l’informe sobre migracions, el Sr. Filippo Lombardi va insistir en la necessitat de
centrar més esforços per desenvolupar polítiques coherents i responsables amb els fluxos
migratoris i els refugiats. També va exposar que les arribades irregulars a la UE han disminuït en un
60%, aquesta disminució, hauria de fer possible, segons va dir, una planificació més ordenada
d’aquests fluxos. Tot i això va lamentar la incapacitat dels estats per acordar un enfocament comú
basat en la solidaritat i la responsabilitat compartida. També va demanar fixar procediments i
criteris comuns en àmbits crítics com l’asil per evitar les anomenades “adquisicions d’asil”.
En relació a l’informe sobre les qüestions de gènere, la Sra. Hedy Fry, va apel·lar a la necessitat
d’involucrar homes i nois en l’esforç internacional per promoure la igualtat de gènere. Fry també va
destacar el canvi d’actitud viscut en l’últim any a l’hora de enunciar abusos, assetjaments i violència
sexual a través de campanyes com #MeToo #TimesUp #OrangeTheWorld. En aquest sentit va
declarar que un únic Estat no pot afrontar amb eficàcia aquests reptes ja que cal fer-ho a través
d’un enfocament cooperatiu.

iv) Altres reunions

La Delegació del Consell General va assistir al dinar organitzat per l’Ambaixadora de Liechtenstein
a Viena, Maria-Pia Kothbauer, juntament amb les delegacions a l’OSCE-PA de San Marino i també
de Liechtenstein. Al dinar també s’havia convidat a la delegació de Mònaco tot i que no hi va
assistir per les recents eleccions. La delegació andorrana va assistir al dinar acompanyada per la
Marta Salvat, Cap de la missió permanent de l’Ambaixada d’Andorra a Viena.
Liechtenstein considera que els estats petits poden aportar un valor afegit als treballs de l’OSCE i
destaca la vocació pel multilateralisme dels estats petits
Andorra considera que els petits poden oferir bones pràctiques en el marc de l’OSCE pel que fa a
polítiques per integració d’immigrants ja tots han passat per situacions similars i el resultat ha estat
el d’una integració exitosa. La consellera general, Meritxell Palmitjavila, posa de relleu que el
sistema educatiu d’Andorra ha estat clau en la integració dels immigrants.
Andorra també posa de manifest la necessitat de coordinar els treballs entre la OSCE
governamental i l’OSCE parlamentària ja que són els parlamentaris els qui elaboren la legislació
nacional necessària en molts aspectes que es tracten de manera multilateral.
San Marino comparteix la posició d’Andorra i recorda que l’any 2008 va sorgir la idea, en el marc
de les delegacions parlamentàries dels estats de petita dimensió, relativa a crear una “task force”
entre els petits estats amb l’objectiu d’identificar temes d’interès comuns pels petits que poguessin
contribuir en els treballs de l’OSCE.
De la seva banda, Liechtenstein proposa com a primer tema de cooperació conjunta entre els petits
estats el d’efectuar aportacions conjuntes a la futura modificació del Reglament de l’Assemblea
parlamentària de l’OSCE.
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Es proposa mantenir el contacte a través de les ambaixades i missions especials a l’OSCE per tal de
mantenir la iniciativa impulsada per Liechtenstein. Un dels possibles temes a treballar podria ser el
de les bones pràctiques en la integració dels immigrants.
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INFORMACIÓ GENERAL

a. MEMBRES DE l'OSCE-PA (57)
Albània, Alemanya, Andorra, Armènia, Àustria, Azerbaidjan, Bielorússia, Bèlgica, BòsniaHercegovina, Bulgària, Canadà, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estats Units
d'Amèrica, Estònia, Ex-República Iugoslava de Macedònia, Finlàndia, França, Federació de Rússia,
Geòrgia, Grècia, Hongria, Islàndia, Irlanda, Itàlia, Kazakhstan, Kirguizistan, Letònia, Lituània,
Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Moldàvia, Mònaco, Mongòlia, Montenegro, Noruega, Països
Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, San Marino, Santa Seu, Sèrbia,
Suècia, Suïssa, Tadjikistan, Turquia, Turkmenistan, Ucraïna, Uzbekistan i Xipre.
b. CALENDARI D’ACTIVITATS FUTURES DE l'OSCE-PA


Bureau, 15- 16 abril, Copenhaguen (Dinamarca)



27ª Sessió anual 2018, 7- 11 de juliol del 2018, Berlin (Alemanya)



17ª Sessió de tardor 2017, 3-6 d’octubre a Bishkek (Kirguistán)



Bureau, 5 de desembre del 2018, Milà (Itàlia)

