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Ordre de Publicació
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Resolució de la presidenta del Parlament de les Illes
Balears relativa al procediment a seguir per al control del
principi de subsidiarietat dels projectes d’actes legislatius
de la Unió Europea

A)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició
no de llei RGE núm. 5725/10 .

L’apartat 1 de l’article 5 del Tractat de la Unió Europea
disposa:

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de novembre de 2010, atès l'escrit RGE núm. 5741/10,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, acorda conformement
amb l'establert als articles 95 i 96 del Reglament de la cambra
i per la resolució de Presidència reguladora de l'aplicació del
procediment d'urgència a les iniciatives no legislatives, que la
proposició no de llei indicada, en favor de la seguretat jurídica
a les Illes Balears (BOPIB núm. 151, de 19 de novembre
d'enguany) es tramiti per aquest procediment.

“1. La delimitación de las competencias de la Unión se rige
por el principio de atribución. El ejercicio de las
competencias de la Unión se rige por los principios de
subsidiaridad y proporcionalidad.”

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

El principi de subsidiarietat està definit al paràgraf 3 de
l’esmentat article, que diu el següent:
“3. En virtud del principio de subsidiariedad, en los
ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión
intervendrá sólo en caso de que y en la medida en que los
objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados
de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel
central ni a nivel regional y local, sino que puedan
alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de
la acción pretendida, a escala de la Unión.

Ordre de Publicació
B)
Tramitació davant la Comissió no permanent de Salut per
a la Proposició no de llei RGE núm. 3507/10 .
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de novembre de 2010, atès l'escrit RGE núm. 5800/10,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, acorda que la
proposició no de llei indicada, relativa a millores en els serveis
de tècniques de reproducció assistida a les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera (BOPIB núm. 142/2, de 17 de setembre
d'enguany) es tramiti davant la Comissió no permanent de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Resolució de la presidenta del Parlament de les Illes
Balears relativa al procediment a seguir per al control del
principi de subsidiarietat dels projectes d'actes legislatius de
la Unió Europea.
La Presidència del Parlament de les Illes Balears, amb el
parer favorable de la Mesa i de la Junta de Portaveus, en sengles
reunions de dia 24 de novembre de 2010, dicta la resolució
següent:

Las instituciones de la Unión Europea aplicarán el
principio de subsidiariedad de conformidad con el
Protocolo sobre la aplicación de los principios de
subsidiariedad y proporcionalidad. Los Parlamentos
nacionales velarán por el respeto del principio de
subsidiariedad con arreglo al procedimiento establecido en
el mencionado Protocolo.”
L’article 6 del Protocol sobre l’aplicació del principi de
subsidiarietat i proporcionalitat incorporat al Tractat de Lisboa
estableix:
“Todo Parlamento nacional o toda cámara de uno de estos
Parlamentos podrá, en un plazo de ocho semanas a partir
de la fecha de transmisión de un proyecto de acto
legislativo en las lenguas oficiales de la Unión, dirigir a los
Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la
Comisión un dictamen motivado que exponga las razones
por las que considera que el proyecto no se ajusta al
principio de subsidiariedad. Incumbirà a cada Parlamento
nacional o a cada cámara de un Parlamento nacional
consultar, cuando proceda, a los Parlamentos regionales
que posean competencias legislativas.
Si el proyecto de acto legislativo tiene su origen en un
grupo de Estados miembros, el Presidente del Consejo
transmitirá el dictamen a los Gobiernos de esos Estados
miembros.
Si el proyecto de acto legislativo tiene su origen en el
Tribunal de Justicia, el Banco Central Europeo o el Banco
Europeo de Inversiones, el Presidente del Consejo
transmitirá el dictamen a la institución u órgano de que se
trate.”
Com a conseqüència de l’entrada en vigor del Tractat de
Lisboa l’1 de desembre de 2009, mitjançant la Llei 24/2009, de
22 de desembre, es va modificar la Llei 8/1994, per la qual es va
crear una comissió mixta per a la Unió Europea, per tal de
fer-ne una adaptació al tractat esmentat.
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L’article 6 d’aquesta llei diu:
”1. El Congreso de los Diputados y el Senado, tan pronto
reciban una iniciativa legislativa de la Unión Europea, la
remitirán a los Parlamentos de las Comunidades
Autónomas, sin prejuzgar la existencia de competencias
autonómicas afectadas, a efectos de su conocimiento y de
que, en su caso, puedan remitir a las Cortes Generales un
dictamen motivado sobre la aplicación del principio de
subsidiariedad por la referida iniciativa, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en la normativa europea
aplicable en la materia.
2. El dictamen motivado que, en su caso, pueda aprobar el
Parlamento de una Comunidad Autónoma, para que pueda
ser tenido en consideración deberá haber sido recibido en
el Congreso de los Diputados o en el Senado en el plazo de
cuatro semanas desde la remisión de la iniciativa
legislativa europea por las Cortes Generales.
3. Si la Comisión Mixta aprobase un dictamen motivado
sobre la vulneración del principio de subsidiariedad por un
proyecto de acto legislativo de la Unión Europea,
incorporará la relación de los dictámenes remitidos por los
Parlamentos de las Comunidades Autónomas y las
referencias necesarias para su consulta.”
L’article 112 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
disposa el següent:
“El Parlament de les Illes Balears pot ser consultat per les
Corts Generals en el marc del procés de control del principi
de subsidiarietat establert en el dret comunitari.”
No havent-hi norma que reguli en el nostre reglament el
procediment per elaborar un dictamen motivat sobre l’aplicació
del principi de subsidiarietat, aquesta presidència, d’acord amb
el que disposa l’article 31.2 del Reglament, havent obtingut el
parer favorable de la Mesa i la Junta de Portaveus en sessió de
dia 24 de novembre de 2010 dicta la següent
Resolució
1. Havent rebut de les Corts Generals una iniciativa de projecte
d’acte legislatiu de la Unió Europea per tal de ser examinada i
formular-hi les observacions sobre la vulneració del principi de
subsidiarietat, es procedirà d’acord amb les següents normes:
a) Per la Presidència del Parlament o per l’Oficialia Major,
si fos aquest òrgan al qual s’hagués tramès la iniciativa, amb el
coneixement previ de la Presidència, es procedirà a registrar el
document rebut per via telemàtica i es remetrà també per via
telemàtica a tots els membres de la comissió que la Presidència
consideri competent per raó de la matèria, als grups
parlamentaris i al Govern de les Illes Balears per tal que en
manifesti el criteri en relació amb l’aplicació del principi de
subsidiarietat i la seva vulneració, si n’és el cas.

b) La Mesa, d’acord amb la Junta de Portaveus, podrà
acordar que el dictamen s’aprovi en Plenari o en la comissió que
ha conegut l’assumpte. La tramitació d’aquest es farà pel
procediment d’urgència.
c) La Presidència de la comissió donarà prioritat a la
tramitació d’aquesta iniciativa i convocarà la Mesa per tal de
fixar un ordre del dia a l’efecte d’analitzar els documents
tramesos i d’elaborar i d’aprovar, si pertoca, el dictamen
motivat. Aquesta iniciativa es tramitarà dins els vint dies hàbils
comptats a partir de la recepció del document al Registre del
Parlament.
d) Els grups parlamentaris disposaran de 15 dies hàbils des
de la recepció del document via telemàtica per fer-hi propostes
o observacions.
e) El criteri del Govern serà remès en el termini de deu dies
hàbils a comptar des de la recepció via telemàtica de la
iniciativa. Aquest criteri serà immediatament tramès als grups
parlamentaris.
f) La comissió analitzarà els documents que s’hagin
presentat en relació amb el compliment del principi de
subsidiarietat i aprovarà el dictamen raonat, tret que l’hagi
d’aprovar el plenari.
En aquest darrer supòsit per la Presidència de la comissió es
traslladarà el dictamen raonat a la Presidència del Parlament per
tal que aquesta l’incorpori a la primera sessió plenària.
2. En el supòsit que la iniciativa sigui tramesa al Parlament en
un període fora de sessions, la Presidència de la cambra
convocarà la Mesa, la Junta de Portaveus i la Diputació
Permanent per tal que, si s’escau, es convoquin sessions
extraordinàries que possibilitin la tramitació de la iniciativa i
l’aprovació, si pertoca, del dictamen.
Acordada la celebració de sessió extraordinària, la Mesa
habilitarà els dies necessaris per dur a terme la tramitació de la
iniciativa.
3. La Presidència del Parlament trametrà el dictamen aprovat
pel plenari o per la comissió, segons el cas, via telemàtica sense
perjudici de la posterior remissió via ordinària, als efectes que
pugui ser tengut en compte per la Comissió Mixta per a la Unió
Europea quan aprovi el dictamen sobre la vulneració o no per
part del projecte analitzat del principi de subsidiarietat.
A la seu del Parlament, 24 de novembre de 2010.
La presidenta,
Aina Rado i Ferrando.

