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4� Instar al Gobierno de España para exigir al Consejo de 
����r���� �� ��c����� ������ q��, ��r� ����r�� c����c���, 
se cree una zona de seguridad bajo su supervisión, con el 
diálogo con las partes afectadas y con el máximo acuerdo con 
�� ���b�� ��r��, q�� ��r���c� �� ����r���� �� ��� ��b��c����� 
afectadas y el acceso de estas a la ayuda humanitaria�

5� Apoyar al Gobierno de España en el anuncio de denegar 
nuevas licencias de exportación de material militar a Turquía 
���c���b�� �� ��r �m������ �� �� ���r�c��� �� ��r���

Palau de les Corts Valencianes 
València, 6 de octubre de 2020

�� �r�������� �� �� c�m����� 
Mercedes Ventura Campos

�� ��cr���r�� �� �� c�m����� 
����r� ��v� B�r��b��

Resolución 202/X, sobre las actuaciones para impulsar 
el voluntariado en materia de cooperación en las 
universidades públicas valencianas, aprobada por la 
��m����� �� ��r�c��� ��m���� �� �� r������ �� � �� 
octubre de 2020

�R������C�� �� ��� C�R�� �����C�����

�� c�m���m����� �� �� ��������� �� �� �r�c��� ���1 
del Reglamento de las Corts Valencianes, se ordena la 
publicación en el B������ ��c��� �� ��� ��r�� �����c����� de 
la Resolución 202/X, sobre las actuaciones para impulsar el 
voluntariado en materia de cooperación en las universidades 
públicas valencianas, aprobada por la Comisión de Derechos 
Humanos en la reunión de 6 de octubre de 2020�

Palau de les Corts Valencianes 
València, 6 de octubre de 2020

El presidente 
Enric Morera i Català

 
C�M����� �� ��R�C��� ��M����

�� C�m����� �� ��r�c��� ��m����, �� �� r������ �� � �� 
�c��br� �� 2020, �� ��b���� �� ��x�� �� �� �r�����c��� �� 
de ley sobre las actuaciones para impulsar el voluntariado 
en materia de cooperación en las universidades públicas 
valencianas, presentada por el Grupo Parlamentario 
��c������� (R� ��m�r� 15�3�1, B�C� ��m�r� 73��

F����m����, �� �c��r�� c�� �� �r�c��� 1�� ��� R����m���� 
de las Corts Valencianes, ha aprobado el texto de la proposi-
ción no de ley incorporado en la resolución siguiente:

R�����C���

��� C�r�� �����c����� ������ �� C������ �� �� G���r������ 
��r� q��, � �r�v�� �� �� C�������r�� �� ��r�c���c���, 
�r�����r��c��, C����r�c��� y C������ ��m�cr��c�, �m����� 
�� ��r�c���c��� ��� v������r���� ��v�� �� m���r�� �� 
cooperación internacional al desarrollo, en el ámbito de las 

4� Instar el Govern d’Espanya per a exigir al Consell de 
����r���� �� ��c���� ������ q��, ��r � ����r� c����c���, 
es cree una zona de seguretat sota la seua supervisió, amb 
el diàleg amb les parts afectades i amb el màxim acord amb 
�� ��b�� ��r�, q�� ��r����c� �� ����r���� �� ��� ��b��c���� 
afectades i l’accés d’aquestes a l’ajuda humanitària�

5� Donar suport al Govern d’Espanya en l’anunci de denegar 
noves llicències d’exportació de material militar a Turquia 
���c���b�� �� ��r �m�r�� �� �����r�c�� � ��r���

Palau de les Corts Valencianes 
València, 6 d’octubre de 2020

�� �r�������� �� �� c�m����� 
Mercedes Ventura Campos

�� ��cr���r�� �� �� c�m����� 
����r� ��v� B�r��b��

Resolució 202/X, sobre les actuacions per a impulsar el 
voluntariat en matèria de cooperació en les universitats 
��b��q��� �����c������ ��r����� ��r �� ��m����� �� �r��� 
��m��� �� �� r����� �� � ���c��br� �� 2020 

�R������C�� �� ��� C�R�� �����C�����

��r ��� �� c�m���r �� q�� �� �� �������� �� ���r�c�� ���1 ��� 
Reglament de les Corts Valencianes, s’ordena la publicació 
en el B������ ��c��� �� ��� ��r�� �����c����� de la  
Resolució 202/X, sobre les actuacions per a impulsar el 
voluntariat en matèria de cooperació en les universitats 
públiques valencianes, aprovada per la Comissió de Drets 
Humans en la reunió de 6 d’octubre de 2020�

Palau de les Corts Valencianes 
València, 6 d’octubre de 2020

El president 
Enric Morera i Català

 
C�M����� �� �R��� ��M���

�� C�m����� �� �r��� ��m���, �� �� r����� �� � ���c��br� 
de 2020, ha debatut el text de la Proposició no de llei sobre 
les actuacions per a impulsar el voluntariat en matèria 
de cooperació en les universitats públiques valencianes, 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 
15�3�1, B�C� ��m�r� 73��

F����m���, ���c�r� �mb ���r�c�� 1�� ��� R����m��� �� ��� 
Corts Valencianes, ha aprovat el text de la proposició no de 
���� ��c�r��r�� �� �� r�����c�� �������:

R�����C��

��� C�r�� �����c����� ������ �� C������ �� �� G���r������ 
��rq��, � �r�v�� �� �� C�������r�� �� ��r�c���c��, 
�r�����r��c��, C����r�c�� � Q������� ��m�cr��c�, �m����� 
�� ��r�c���c�� ��� v������r��� ��v� �� m���r�� �� c����-
ració internacional al desenvolupament, en l’àmbit de les 
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���v�r������� ��b��c�� v����c�����, c�� �� �� �� ��rm�r � 
��v���� c�� ��� c��c���c�� cr��c� � �r�v�� ��� ��r�������� 
y la sensibilización con los países del sur, favoreciendo su 
��r�c���c��� �� �r�y�c��� ����r��c��������

Palau de les Corts Valencianes 
València, 6 de octubre de 2020

�� �r�������� �� �� c�m����� 
Mercedes Ventura Campos

�� ��cr���r�� �� �� c�m����� 
����r� ��v� B�r��b��

Resolución 203/X, sobre la condena a la suspensión del 
��r�c�� �� ����� y � ��� ���q��� ��c�� ��� ��r����� �� 
tránsito y atrapadas en los campos de refugiados griegos, 
��r�b��� ��r �� ��m����� �� ��r�c��� ��m���� �� �� 
reunión de 6 de octubre de 2020

�R������C�� �� ��� C�R�� �����C�����

�� c�m���m����� �� �� ��������� �� �� �r�c��� ���1 
del Reglamento de las Corts Valencianes, se ordena la 
publicación en el B������ ��c��� �� ��� ��r�� �����c����� 
de la Resolución 203/X, sobre la condena a la suspensión 
del derecho de asilo y a los ataques hacia las personas en 
tránsito y atrapadas en los campos de refugiados griegos, 
aprobada por la Comisión de Derechos Humanos en la 
reunión de 6 de octubre de 2020�

Palau de les Corts Valencianes 
València, 6 de octubre de 2020

El presidente 
Enric Morera i Català

 
C�M����� �� ��R�C��� ��M����

�� C�m����� �� ��r�c��� ��m����, �� �� r������ �� � �� 
�c��br� �� 2020, �� ��b���� �� ��x�� �� �� �r�����c��� �� 
de ley sobre la condena a la suspensión del derecho de asilo 
y a los ataques hacia las personas en tránsito y atrapadas en 
los campos de refugiados griegos, presentada por el Grupo 
��r��m����r�� C�m�r�m�� (R� ��m�r� 1��15�, B�C� ��m�r� 
79), la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista (RE número 23�925), la enmienda presentada por 
el Grupo Parlamentario Compromís (RE número 23�930) y la 
enmienda transaccional presentada por los grupos parlamen-
tarios Socialista y Compromís (RE número 23�945)�

F����m����, �� �c��r�� c�� �� ����b��c��� �� ��  
�r�c��� 1���3 ��� R����m���� �� ��� C�r�� �����c�����, 
ha aprobado la proposición no de ley con el texto de 
la enmienda transaccional presentada por los grupos 
parlamentarios Socialista y Compromís (RE número 23�945), 
incorporado en la siguiente resolución:

 
R�����C���

1� ��� C�r�� �����c����� �c��r��� c������r:

���v�r������ ��b��q��� v����c�����, �mb �� �������� �� ��rm�r 
��v�� �mb ��� c���c���c�� cr��c� � �r�v�� �� ����r��������� 
i la sensibilització amb els països del sud, afavorint la seua 
��r�c���c�� �� �r���c��� ����r��c�������

Palau de les Corts Valencianes 
València, 6 d’octubre de 2020

�� �r�������� �� �� c�m����� 
Mercedes Ventura Campos

�� ��cr���r�� �� �� c�m����� 
����r� ��v� B�r��b��

Resolució 203/X, sobre la condemna a la suspensió del dret 
d’asil i als atacs cap a les persones en trànsit i atrapades als 
camps de refugiats grecs, aprovada per la Comissió de Drets 
��m��� �� �� r����� �� � ���c��br� �� 2020 

�R������C�� �� ��� C�R�� �����C�����

Per tal de complir el que hi ha disposat en l’article 96�1 
del Reglament de les Corts Valencianes, s’ordena la 
publicació en el B������� ���c��� �� ��� ��r�� �����c����� de 
la Resolució 203/X, sobre la condemna a la suspensió 
del dret d’asil i als atacs cap a les persones en trànsit i 
atrapades als camps de refugiats grecs, aprovada per la 
Comissió de Drets Humans en la reunió de 6 d’octubre 
de 2020�

Palau de les Corts Valencianes 
València, 6 d’octubre de 2020

El president 
Enric Morera i Català

 
C�M����� �� �R��� ��M���

�� C�m����� �� �r��� ��m���, �� �� r����� �� � ���c��br� 
de 2020, ha debatut el text de la Proposició no de llei sobre 
la condemna a la suspensió del dret d’asil i als atacs cap a 
les persones en trànsit i atrapades als camps de refugiats 
grecs, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE 
��m�r� 1��15�, B�C� ��m�r� 7��, ����m��� �r�������� ��� 
Grup Parlamentari Socialista (RE número 23�925), l’esmena 
presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 
23�930) i l’esmena transaccional presentada pels grups 
parlamentaris Socialista i Compromís (RE número 23�945)� 

F����m���, ���c�r� �mb �� q�� �� �� ����b��� �� ���r�c�� 1���3 
del Reglament de les Corts Valencianes, ha aprovat la proposi-
ció no de llei amb el text de l’esmena transaccional presentada 
pels grups parlamentaris Socialista i Compromís (RE número 
23��45�, ��c�r��r�� �� �� r�����c�� �������: 
 

R�����C��

1� ��� C�r�� �����c����� �c�r��� c����m��r:


