A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e
por iniciativado deputado Alberto Pazos Couñago, ao abeiro do disposto
no artigo 161.2 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante
esa Mesa a seguinte emenda á proposición non de lei en Comisión do
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 10/PNC-003234
(40114), sobre a colaboración do Goberno galego no programa de
identificación das vítimas da fuga do forte de Ezkaba

Emenda de modificación
Débese substituír o texto da parte resolutiva, polo que segue a
continuación:
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de
Navarra para reiterarlle a súa solicitude de información de cara a valorar o
establecemento de colaboración no proxecto Ezkaba, especialmente para
localizar aos familiares dos presos galegos no Forte de San Cristóbal.
Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2019

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-bN2I2JpMt-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Pedro Puy Fraga na data 05/02/2019 16:48:59
Alberto Pazos Couñago na data 05/02/2019 16:49:28

A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por
iniciativa da deputada Guadalupe Murillo Solis, ao abeiro do disposto no
artigo 161.2 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa
Mesa a seguinte emenda á proposición non de lei en Comisión do Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia 10/PNC-001153 (11060), sobre a
redacción e aprobación polo Goberno galego dun plan Xeral de
infraestructuras e equipamentos deportivos de Galicia

Emenda de modificación
Débese substituír o texto da parte resolutiva, polo que segue a continuación:

O Parlamento de Galicia, insta ao Goberno galego a axilizar os trámites para
que o censo de infraestruturas e equipamentos deportivos de Galicia sexa
pronto unha realidade, avanzando despois, en coordinación coas Deputacións
Provinciais e os Concellos de Galicia, na redacción dun Plan xeral de
instalacións e equipamentos deportivos para Galicia”
Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2019

CSV: REXISTRO-FL6zW0hzy-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 05/02/2019 18:04:01

CSV: REXISTRO-FL6zW0hzy-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Guadalupe Murillo Solís na data 05/02/2019 18:04:35

A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por
iniciativa do deputado César Fernández Gil, ao abeiro do disposto no artigo
161.2 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte emenda á proposición non de lei en Comisión do Grupo
Parlamentario de En Marea 40568 (10/PNC-003279) sobre a iniciación por parte
do Goberno galego dos procedementos e xestións necesarias para a
declaración da toponimia galega como Patrimonio da Humanidade, de acordó
coa Real Academia Galega, e o impulso dun plan concreto co fin de evitar a
perda dos símbolos da identidade cultural de Galicia, así como a asunción dun
compromiso real cos proxectos e iniciativas que están a traballar nese eido

Emenda de modificación
Débese substituír o texto da parte resolutiva, polo que segue a continuación:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
1.- Continuar desenvolvendo plans e programas para a recuperación, defensa e
salvagarda da toponimia galega, promovendo con recursos económicos,
persoais e materiais iniciativas encamiñadas a esta finalidade

2.- Valorar a candidatura da toponimia galega a Patrimonio Cultural da
Humanidade da UNESCO, estudando se sería posible e realista acadar esta
declaración"

CSV: REXISTRO-BrOPHhyXs-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2019

Asinado dixitalmente por:

Pedro Puy Fraga na data 05/02/2019 18:17:41

CSV: REXISTRO-BrOPHhyXs-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

César Manuel Fernández Gil na data 05/02/2019 18:18:15

A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por
iniciativa da deputada Paula Prado del Río, ao abeiro do disposto no artigo
161.2 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte emenda á proposición non de lei en Comisión do Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia 10/PNC-001476 (18007), sobre as
actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa
institución a masonería e o sufrimento daquelas persoas que padecen
persecución, sancións, condenas penais, exilio ou son executadas pola súa
defensa e a dos seus ideais

Emenda de modificación
Débese substituír o texto da parte resolutiva, polo que segue a continuación:

O Parlamento acorda recoñecer e declarar a honorabilidade da institución da
Masonería e apoiar o dereito dos seus membros a defender os seus ideais no
marco dun ordenamento democrático que, como o español, ampare o
exercicio dos dereitos de liberdade de conciencia e pensamento, un obxectivo
que debería extenderse a todos os países do mundo.

CSV: REXISTRO-5tRx5D9Z2-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2019

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 05/02/2019 18:20:46
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Paula Prado Del Río na data 05/02/2019 18:21:37

