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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 2018 fins al 31 de gener del 2019.
En aquests mesos de treball, la delegació andorrana ha participat a la 27ª Sessió Anual, celebrada a
Berlín, sota el títol "La implementació dels compromisos de l'OSCE: el paper dels parlaments”.
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.
i)

27ª SESSIÓ ANUAL
Reunió de la Comissió Permanent

Durant la 27ª Sessió anual, la Comissió Permanent es va reunir el dia 7 de juliol. La delegació del
Consell General va ser representada per la M.I. Consellera general, Sra. 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 2018 2019, que suposa un increment del 7,14%, fixant-se en 230.500,25€. Aquest increment és degut,
entre d’altres, a la creació d’una indemnització per aquelles persones que acabin el seu servei dins
l’organització; a la creació de llocs de treball per administratius auxiliars; per a les comissions adhoc recentment creades; per a les reunions anuals del Bureau, l’Assemblea, la sessió de primavera i
la sessió de tardor, entre d’altres.
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 4.318€ €
(despeses bancàries no incloses).
B/ El Secretari General de l'OSCE-PA, el Sr. Roberto Montella, va presentar el seu informe
d’activitats felicitant-se pel recent increment del pressupost que suposarà una consolidació del
treball de les comissions ad hoc i el desenvolupament del programa per a joves auxiliars. D’altra
banda, també ha elogiat les missions d’observació electoral realitzades les quals gaudeixen d’un
gran respecte i forta credibilitat. Montella també ha agraït la tasca realitzada per les comissions adhoc i s’ha felicitat de la decisió de la Comissió permanent d’allargar el mandat de dites comissions
dos anys més.
C/ El President de l’OSCE-PA, Sr. Georges Tsereteli (Geòrgia) va presentar davant la Comissió
permanent l’informe corresponent a les principals actuacions realitzades des que va prendre
possessió del càrrec (Novembre 2017) en substitució de la Sra. Christine Muttonen (Àustria).
Durant aquests mesos, la principal prioritat del nou President ha estat duplicar els esforços de
resolució de conflictes i denunciar la violació dels dret humans en les principals zones de conflicte
(Ucraïna, Geòrgia, Nagorno-Karabagh).
Entre les visites realitzades destaca la que va realitzar a la missió d’observació especial que l’OSCE
manté a Ucraïna i el viatge realitzat a Nova York i Washington on es va entrevistar amb el
president de l’Assemblea General de les Nacions Unides. La trobada que va servir per explorar
oportunitats per a una major cooperació en àmbits prioritaris com la crisi d’Ucraïna, així com les
preocupacions humanitàries, la immigració i el terrorisme.
D/ En la reunió de la Comissió permanent també es van presentar els informes de les missions
d’observació electoral realitzades aquest any a la Federació Russa, Azerbajan, Turquia i Itàlia.
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E/ La Comissió permanent també va decidir allargar fins l’any 2020 el treball que actualment estan
realitzant les dues comissions ad-hoc existents (lluita contra el terrorisme i immigració) per donar
resposta a qüestions d’actualitat i d’interès constant.
L’informe elaborat per la Comissió ad-hoc per la immigració es centra en la situació dels menors
no acompanyats i en la necessitat d’implementar mesures per a la integració dels immigrants. En
l’informe destaca la visita realitzada a Sèrbia. Durant els propers mesos també visitaran Suècia,
Dinamarca i Estats Units amb l’objectiu d’analitzar la situació de menors que viatgen sols i de la
integració dels immigrants. Estan treballant en l’elaboració d’un informe complementari que
inclourà informes de les missions sobre el terreny que es presentaran en la propera reunió.
L’informe elaborat per la Comissió ad-hoc de lluita contra el terrorisme va exposar el resultat de les
missions sobre el terreny que van realitzar a Estats Units, Bòsnia Hercegovina i Bèlgica. Una de les
principals conclusions és la necessitat de millorar la coordinació entre tots les parts interessades.
En l’informe també s’exposa les conferències internacionals que han assistit i les reunions
mantingudes amb experts. En aquest sentit, l’informe remarca la necessitat de conscienciar de la
importància del treball parlamentari en la lluita contra el terrorisme, la importància de compartir
informació i la protecció dels drets humans per prevenir la radicalització i l’ús indegut de les noves
tecnologies.
F/A banda de les 3 resolucions proposades per les 3 Comissions generals, la Comissió permanent
va prendre en consideració els 16 punts suplementaris presentats, els quals es van distribuir entre
les tres comissions permanents i el Plenari. En concret, 5 es van traspassar a la Comissió política, 5
a la Comissió d’afers econòmics, 4 a la Comissió de drets humans. Els 2 restants es van debatre
directament al Plenari.
Els punts suplementaris van abordar diferents qüestions com ara la situació dels menors
immigrants i el paper de l’OSCE i de la seva Assemblea Parlamentària per construir un marc
protector eficient; la prevenció i la lluita contra el terrorisme, l’extremisme violent i la radicalització
que condueixen al terrorisme; les violacions de drets humans i de llibertats fonamentals dins la
Federació Russa, entre d’altres. La Comissió permanent va decidir que el punt suplementari relatiu
als menors no acompanyats i el relatiu a la violència sexista fossin debatuts directament al plenari.
ii)
Assemblea: Sessió inaugural i aprovació de punts addicionals
La delegació del Consell General va estar formada pels consellers generals següents: Meritxell
Palmitjavila Naudí (GPD) en la seva qualitat de presidenta, Carles Naudi d’Areny Plandolit Balsells
(GM-UL/CGILM), com a membre titular; Pere López Agràs (GM-PS) i Marc Ballestà
Alias(GPD), com a suplents.
El tema central de la 27ª Sessió anual de l'OSCE-PA va ser “La implementació dels compromisos de
l'OSCE: el paper dels parlaments”.
El President del Bundestag alemany, Sr. Wolfgang Schäuble, va ser l’encarregat d’inaugurar la
Sessió plenària que es va celebrar a la seu del parlament alemany, Reichstag. En el seu discurs, el
president Schäuble va recordar alguns dels reptes internacionals actuals com els ciberatacs, les
amenaces híbrides i el canvi climàtic. Va destacar la necessitat de reforçar la cooperació i el
compromís multilateral.
El president de l'Assemblea Parlamentària de l'OSCE, Sr. George Tsereteli (diputat, Geòrgia), va
lamentar la vulneració d’alguns dels principis essencials de l’OSCE PA com la igualtat de sobirania,
la inviolabilitat de les fronteres o la integritat territorial, així com la vulneració de drets humans i de

6

llibertats fonamentals per part d’alguns estats. Davant d’aquesta situació va apel·lar a la voluntat
política com a eina per millorar el diàleg i enfortit la confiança.
El Vicecanceller alemany de Finances, Sr. Olaf Scholz, va fer una crida a augmentar la seguretat
integral i la cooperació entre els estats per fer front als desafiaments globals que l’OSCE ha
d’afrontar com la lluita contra el terrorisme, la corrupció o la ciberseguretat.
Per últim, el Subsecretari d’Afers Estrangers i de Cooperació Internacional d’Itàlia, Sr. Guglielmo
Picchi, va apel·lar a reforçar la cooperació també amb la resta d’organitzacions internacionals, com
la Unió Europea, amb l’objectiu, entre d’altres, de millorar la seguretat dins l’àrea del Mediterrani.
A continuació dels discursos, el Ple va examinar el punt addicional relatiu als menors immigrants i
el paper de l’OSCE i de la seva Assemblea Parlamentària per construir un marc protector eficient.
La resolució, impulsada per la Presidenta de la Comissió ad-hoc per la immigració, Nahima Lanjri
(Bèlgica) demana als països de l'OSCE que implementin polítiques per menors no acompanyats
que tinguin en compte les seves necessitats específiques, que garanteixin la unitat familiar i que se’ls
garanteixi l’accés a l’educació sigui quin sigui el seu estatus. La resolució va ser aprovada per
unanimitat del ple.
iii)

Reunions de les Comissions Generals

L'OSCE-PA va organitzar els seus treballs en 3 comissions. En la 27ª Sessió anual, la participació
andorrana es va distribuir de la següent manera:
A/

Comissió 1 (d'Afers Polítics i de Seguretat): Sra. Meritxell Palmitjavila.
Comissió 2 (d'Afers Econòmics, Ciència, Tecnologia i Medi Ambient): Srs. Carles Naudi i
Marc Ballestà.
Comissió 3 (de Democràcia, de Drets Humans i de Qüestions Humanitàries): Sr. Pere López
Comissió I (Afers polítics i de seguretat)

La Comissió I, presidida pel diputat suís, Sr. Filippo Lombardi, va encarregar-se de treballar
l’informe presentat pel ponent, Sr. Kristian Vigenin (Bulgària) sobre el compliment dels
compromisos adquirits en el marc de l’OSCE i la funció dels parlaments, així com el projecte de
resolució i les esmenes presentades.
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 5 punts suplementaris.
La resolució general insta als parlaments a garantir una vigilància plena i efectiva dels sectors de la
seguretat pública i privada, així com millorar la supervisió i la rendició de comptes; el control dels
seus serveis nacionals d'intel·ligència per garantir el ple respecte dels drets fonamentals i investigar
a fons possibles violacions del dret nacional o internacional. La resolució també recorda que la
mediació i el diàleg són àmpliament reconeguts com a mitjans rendibles per prevenir, gestionar i
resoldre conflictes violents, i anima a l'Assemblea Parlamentària a seguir jugant un paper actiu en la
mediació.
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La Comissió d’Afers Polítics també va aprovar un punt addicional relatiu a la prevenció i a la lluita
contra el terrorisme, l’extremisme violent i la radicalització que deriva amb el terrorisme. El punt
addicional fou impulsat pel President del Comitè Ad-hoc per a la prevenció i la lluita contra el
terrorisme, el diputat grec, Mavroudis Voridis. La resolució demana als Estats participants de
l’OSCE, cooperar, compartir les informacions i mantenir la lluita contra el terrorisme provenint el
reclutament i la mobilització d’individus.
La Comissió I també va aprovar els següents punts addicionals:
-Deu anys després de la guerra a Geòrgia, impulsat per la diputada de Geòrgia, Sra. Sofia
Katsarava.
- El reforçament de la visibilitat de l’Assemblea parlamentària de l’OSCE dins dels parlaments
nacionals dels estats participants, impulsat per la diputada alemanya, Doris Barnett.
- Reforçar l'enfocament de l'OSCE per recolzar en matèria d’assistència a la governabilitat a la
reforma del sector de la seguretat dins dels estats participants i socis per la cooperació impulsat per
la diputada suïssa, Sra. Margareta Kiener Nellen. Aquest punt suplementari va comptar amb el
suport previ dels 2 membres de la delegació Andorrana, ja que Andorra forma part del grup
d'amics per a la reforma del sector de la seguretat/governabilitat, SSGR.
Finalitzats els treballs, la Comissió va re-elegir al Sr. Filippo Lombardi (Suïssa) com a President de
la Comissió, i a la Sra. Sofia Katsarava (Geòrgia) com a vicepresidenta. També es va nomenar
ponent al Sr. Alan Farrell, diputat d’Irlanda.
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.
Sofia Katsarava, de Geòrgia així com el projecte de resolució, els 5 punts suplementaris i les
esmenes presentades.
Els consellers generals, Srs. Carles Naudi (titular) i Marc Ballestà (suplent), van ser els encarregats
de representar el Consell General en els treballs d'aquesta Comissió.
La Comissió d’Afers Econòmics, de la Ciència, de la Tecnologia i del Medi Ambient va aprovar la
proposta de resolució general que, entre d’altres, exhorta als Estats participants a establir
mecanismes institucionals per coordinar i controlar les polítiques anticorrupció; que implementin
polítiques efectives, coherents i integrades per respondre als fluxos migratoris, amb especial atenció
a grups vulnerables com dones, noies i menors no acompanyats.
A banda de la resolució general, la Comissió II va aprovar el punt suplementari impulsat pel
diputat d’Azerbayan, Sr. Azay Guliyev relatiu a la promoció de la connectivitat dins l’espai de
l’OSCE gràcies al desenvolupament d’unions i “couloirs” de transport , redinamitzant l’antiga ruta
de la seda. En aquest punt, el Conseller General i membre de la Delegació andorrana, Sr. Carles
Naudi va presentar una esmena d’addició d’un nou paràgraf 21 amb la pretensió de que els estats es
comprometessin entre ells a no deixar aïllat el transport i les connexions amb cap petit país per
causes meteorològiques o de cap altre tipus . El text de l’esmena presentada és el següent:
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“21. Calls upon the Members of the Assembly to adopt relevant motions in their respective Parliaments in support
of promoting multimodal connectivity and ensure the transport links, roads and corridors in the OSCE area from
east to west, and, in particular, to avoid the isolation of any small country in the OSCE, promoting its multimodal
connectivity all year, granting access and links despite adverse climate conditions.”
L’esmena va rebre 10 vots de 6 països diferents: Andorra, San Marino, Mònaco, Xipre, Malta i
Àustria. En el debat en comissió, el Sr. Carles Naudi va anunciar verbalment la intenció d’efectuar
una transacció amb l’impulsor del punt addicional. La transacció, però, no va prosperar ja que
segons disposa el Reglament cal la unanimitat dels presents perquè l’esmena a transaccionar
prosperi. L’únic estat que va votar-hi en contra va ser Armènia.
La Comissió II també va aprovar els següents punt addicionals:
-Una prioritat comuna: promoure la pau i la seguretat permetent als joves d’escoltar el seu
potencial, impulsat pel Diputat de Malta, Sr. Farrugia.
- La promoció de l’economia digital dins l’interès del creixement econòmic dins l’espai OSCE.
- La connectivitat i l’alineament de processos d’integració dins l’espai de l’OSCE impulsat pel
diputat de la Federació Russa, Sr. Dzhabarov.
- La resposta als reptes demogràfics dins l’espai de l’OSCE impulsat pel diputat espanyol, Sr.
Cosido.
A continuació la Comissió va procedir a re-elegir a la diputada de Portugal, Sra. Nilza de Sena com
a Presidenta de la Comissió, i al diputat d’Ucraïna, Sr. Artur Gerasymov com a vicepresident. La
comissió va escollir a la diputada d’Albània, Sra. Elona Hoxha Gjebra com a ponent.
C/

Comissió III (Democràcia, drets humans i qüestions humanitàries)

La Comissió III, presidida de manera eventual per la diputada portuguesa, Sra. Isabel Santos va
analitzar l’informe del ponent, Sr. Kyriakos Hadjiyianni (Xipre) i les esmenes presentades a aquest
informe, a més dels punts suplementaris.
El Conseller general, Sr. Pere López, va ser el membre de la Delegació andorrana que va participar
en els treballs d'aquesta Comissió.
La Comissió per la Democràcia, els Drets Humans i Qüestions Humanitàries va adoptar la
resolució general que demana a l'OSCE, entre d’altres, que participi activament en els Balcans
Occidentals en resposta a la creixent polarització de les tensions i l'augment de forces agressives
nacionalistes. També s’encomana a l'OSCE que desenvolupi principis rectors per als Estats
participants per millorar la regulació d'Internet d'una manera global i centrada en l'ésser humà, que
contribueix a resoldre els problemes plantejats per les tecnologies d'Internet; informació i
comunicació.
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La Comissió de Drets Humans també va aprovar quatre punts addicionals relatius a la instauració
de comunitats exemptes de tràfic d’éssers humans (proposat per la delegació d’Estats Units), la
lluita contra la propaganda que promogui l’odi i la guerra dins l’espai de l’OSCE (impulsat per
Lituània), les violacions de drets humans i llibertats fonamentals a la Federació Russa (promogut
per la delegació Sueca), i finalment un punt addicional contra les violacions de drets humans i
llibertats fonamentals a Crimea impulsat per Ucraïna.
La Comissió va escollir la diputada suïssa, Margareta Kiener Nellen com a Presidenta, en
substitució de l’espanyol, Sr. Ignacio Sanchez Amor. El diputat alemany, Sr. Michael Georg Link
fou nomenat vicepresident i el diputat de Xipre, Sr. Kyriakos Kyriakou- Hadjiyianni ponent.
iv)

Declaració de Berlin

La prevenció i la lluita contra la violència de caràcter sexista va ser l’últim punt addicional que va
examinar l’Assemblea Parlamentària en sessió plenària. La resolució demana als Estats participants
de l'OSCE que adoptin una legislació d'acord amb les normes internacionals per combatre la
violència i l'assetjament sexual i domèstic, inclòs l'assetjament laboral i l'abús d'autoritat. La
resolució també recomana promoure una major participació de la dona en les institucions de
seguretat, incloses les forces armades i de l'estat; forces de manteniment de la pau; serveis de
control de fronteres; personal del campament migratori; òrgans de control i gestió estatals; òrgans
de supervisió independents i sistemes de justícia. La resolució exhorta a l'OSCE, a lluitar contra
l'assetjament sexual en el lloc de treball ja que la violència de gènere és un obstacle per a la plena
participació de les dones en la vida pública. Aquest punt addicional fou presentat per la diputada
del Canadà, Sra. Hedy Fry, la qual també és la representant especial de gènere de l’OSCE-PA.
Precissament, la representant especial de l'OSCE sobre qüestions de gènere Hedy Fry (Canadà) va
presentar l’informe sobre gènere, centrant-se en la violència contra les dones, així com la necessitat
d'incloure homes en les discussions sobre la igualtat de gènere. La representant especial va
assenyalar que les dones contribueixen a la productivitat i la competitivitat econòmica, de manera
que tothom es beneficia de la seva plena participació a la societat.
Adoptades la totalitat de resolucions i punts addicionals (16) proposats, l’Assemblea va mantenir
un intens debat entorn a la implementació dels compromisos de l'OSCE i el paper dels parlaments.
Els estats van reflexionar sobre el fet que l'eficàcia de l'OSCE, a l’hora de garantir la seguretat i la
cooperació, només es pot aconseguir amb el suport dels parlamentaris, que tenen un paper únic a
l'hora d'adoptar i harmonitzar la legislació, supervisar l’activitat governamental i compartir les
millors pràctiques internacionals.
Finalment el plenari va adoptar la Declaració de Berlín integrada per les tres resolucions aprovades
per les comissions generals i els 16 punts addicionals tractats.
La Declaració exigeix el compromís dels principis fonamentals del dret internacional, els drets
humans i l'estat de dret consagrats a la Carta de les Nacions Unides i a la llei final de Helsinki. Insta
als estats a renovar els esforços per resoldre els conflictes, amb especial atenció a Ucraïna, Geòrgia,
Moldàvia i el conflicte de Nagorno-Karabagh.
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La “Declaració de Berlin” que inclou les resolucions adoptades per l’Assemblea Parlamentària de
l’OSCE s’incorpora com a Annex d’aquest informe.

v)

Eleccions

A/ Elecció del President/-a de l’OSCE-PA
Els parlamentaris assistents van re-elegir al diputat georgià, Sr. Georges Tsereteli, com a President
de l’OSCE-PA.
B/Elecció dels Vicepresidents i de la tresorera de l’OSCE-PA
Durant la sessió anual també es van elegir els Vicepresidents següents: Peter Vice (Regne Unit),
Kari Henriksen (Noruega) , Kristian Vigenin (Bulgària) i Pascal Allizard (França).
La “Declaració de Minsk” que inclou les resolucions adoptades per l’Assemblea Parlamentària de
l’OSCE hi figura com a Annex d’aquest informe.
b.

17ª REUNIÓ DE TARDOR

A la Sessió de tardor hi van assistir un total de 300 persones, de les quals 160 eren parlamentaris de
països membres. La Delegació andorrana no va participar en aquesta reunió per l’important volum
de treball parlamentari.
Sota el títol “Promoure el diàleg en matèria de seguretat a l’Àsica Central i més enllà” la Sessió de
tardor de l’OSCE-PA a Bichkek va començar dimecres, 3 d’octubre, amb la sessió inaugural. El dia
següent, 4 d’octubre, va tenir lloc la conferència sota el títol “ Fer front a les noves amenaces dins
les regions frontereres a través del reforçament de la confiança i la cooperació regional”. El mateix
4 d’octubre, a la tarda, va tenir lloc una reunió del Fòrum del Mediterrani que va organitzar la
conferència “Geopolítica de l’Àsia centra i del Mediterrani: Atendre els reptes migratoris,
comercials i medi-ambientals”. El divendres 5 d’octubre va tenir lloc la reunió de la Comissió
permanent i posteriorment la conferència “ Promoure un diàleg segur a Àsia Central i més enllà
amb l’objectiu de reforçar la participació ciutadana a la construcció de societats segures”.
i) Sessió d’obertura
Els ponents de la Sessió inaugural van ser el President de la República del Kirguistan, Sooronbay
Jeenbekov; el President del Parlament del parlament nacional, Kirguisa Dastanbek Dzhumabekov i
el President de l’OSCE-PA, George Tsereteli.
A la reunió hi van assistir 160 parlamentari així com els caps de les oeracions de camp de l’OSCE a
l’Àsia Central i un representant de la Preside`ncia del Grup de Contacte de l’OSCE amb els socis
mediterranis per a la cooperació.
En el seu discurs d’obertura, el President Tsereteli va assenyalar que el deteriorament de la
confiança a l’OSCE amenaça el funcionament de l’organització, el diàleg es va erosionant i no
ajuda als conflictes existents. L’absència de voluntat política no només ha perjudicat les capacitats
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de mediació de l’OSCE, segons Tsereteli sinó que també ha fet encara més difícil abordar altres
possibles problemes futurs. També va insistir en que els parlamentaris així com la societat civil,
tenen un paper clau per generar voluntats polítiques en suport de l’aplicació dels compromisos de
l’OSCE.
De la seva banda, el President de la República del Kirguizistan, Sooronbay Jeenbekov, va
assenyalar que el seu país s’ha beneficiat de la seva cooperació amb l’OSCE, particularment en el
desenvolupament del seu sistema electoral. També va explicar que el seu país continua
modernitzant la seva economia i implementant reformes polítiques i judicials. Jeenbekov també va
parlar sobre l’extremisme violent i el terrorisme. En aquest sentit va ressaltar la importància d’unirse a aquesta amenaça comuna i va destacar la capacitat única de l’OSCE de promoure accions
acordades mútuament.
El President del parlament nacional, de la seva banda, va explicar que Kirguizistan ha hagut de fer
front a diversos desafiament per situar-se com un país amb una veritable democràcia
parlamentària. També va assenyalar que l’estabilitat de l’Àsia Central és clau per a la seguretat de
tota la regió de l’OSCE.
ii) Conferència parlamentària : “Promoure el diàleg segur en l’Àsia Central i més enllà”
La millora del diàleg en l’àmbit de la seguretat a l’Àsia Central, la lluita contra els nous reptes i les
amenaces a les zones frontereres, la promoció de la cooperació mediterrània i l’enfortiment del
compromís dels ciutadans en la construcció de societats segures han estat alguns dels temes que
van centrar aquesta conferència parlamentària.
En la sessió de cloenda, el President de l’OSCE-PA, George Tsereteli va posar de manifest la
necessitat de col·laborar per afrontar nous reptes i amenaces a les zones fronteres com la trata
d’essers humans a través de rutes migratòries, la lluita contra el tràfic de drogues il·lícites o la
prevenció d la propagació del terrorisme. També va assenyalar la importància de comprometre els
ciutadans per proporcionar una resposta integral a tots aquests desafiament.
Els membres de la delegació de Kirguizistan van subratllar que la cooperació transfronterera és
clau per a moltes qüestions diferents i que la construcció de la cooperació regional contribuirà a la
construcció de la seguretat de tota l'àrea de l'OSCE. Augmentar la confiança i promoure el
desenvolupament econòmic regional també servirà de base per combatre els extremistes. També
van afegir que l'OSCE PA representa un fòrum clau per fomentar la confiança i la cooperació a
l'àrea de l'OSCE.
iii) Fòrum del Mediterrani
El representant especial pels Afers del Mediterrani de l'OSCE, Pascal Allizard (França), va debatre
qüestions prioritàries per a la regió, inclosa la lluita contra els contrabandistes i els traficants
d'éssers humans, la lluita contra la radicalització i l'extremisme violent i la gestió de la migració. Va
cridar l'atenció sobre l'explotació dels treballadors migrants i va assenyalar que encara queda molt
per fer en la resposta a la crisi dels migrants i refugiats.
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"Com podem veure, la crisi de la migració a Europa encara no ha acabat", va dir, "i no podem dir
amb certesa si el" pitjor "ha passat o encara ha de venir. El que sí que sé, però, és que no és una
crisi ordinària, que podem esperar per solucionar-ho amb mitges mesures ".
Va subratllar que una resposta eficaç a la crisi ha d'incloure esforços per fer front a aquestes
condicions, al mateix temps que es garanteix que la recepció dels refugiats i els sol·licitants d'asil es
realitzi en les millors condicions.
Els assistents al Fòrum del Mediterrani també van tractar altres qüestions en la Conferència
"Geopolítica de l'Àsia Central i del Mediterràni: abordar els desafiaments migratoris, comercials i
ambientals", com són el contra-terrorisme, el canvi climàtic, promovent l'estabilitat a Síria, Líbia i
l'Iraq per reduir el patiment humà i frenar el flux dels refugiats, així com la importància de
promoure una resolució justa del conflicte entre Israel i Palestina.
iv) Comissió permanent
En la reunió es va presentar l’informe del President de l’Assemblea parlamentària, George
Tsereteli. També es van presentar els informes relatius a les últimes missions d’observació electoral
realitzades, així com les activitats realitzades per les Comissions ad-hoc així com els informes dels
representants especials.
A banda també es va presentar 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.

3. 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, 5 de desembre, Milà (Itàlia)
 Sessió d’hivern: 21-22 de febrer del 2019, Viena (Àustria)
 28ª Sessió anual 2019, 5-9 de juliol del 2019, Luxemburg.
 Sessió de tardor, Marrakech (dates pendents de confirmar)

