QÜESTIONARI DEBAT CONSTITUENT
ÀMBIT 7. SEGURETAT I RELACIONS INTERNACIONALS
7.1. Defensa, seguretat i protecció
7.2. Integració regional
7.3. Tractats internacionals

7.1. Defensa, seguretat i protecció
7.1.1 Quina d’aquestes opcions considereu preferible en matèria de defensa per a
Catalunya?
❑ Hauria de disposar d’un exèrcit professional permanent encarregat de la defensa
nacional i que permetés, alhora, complir els compromisos i acords de cooperació
internacionals.
❑ No hauria de tenir exèrcit professional permanent i hauria de mirar de firmar tractats
internacionals amb altres països, perquè li donessin protecció en cas de necessitat.

7.1.2 Creieu que la Constitució hauria de garantir sempre la seguretat i protecció
de la ciutadania amb els mitjans adequats als riscs que, en cada moment, la
societat i els avenços tecnològics demanin?
❑ Sí.
❑ No.

7.2. Integració regional
7.2.1 Creieu que Catalunya hauria de tenir la vocació de ser membre de la Unió
Europea i de la Unió Econòmica i Monetària (euro)?
Veure explicació detallada
• La Unió Europea és una associació econòmica i política formada per 27 estats del
continent. Les institucions més importants de la Unió Europea són: el Parlament Europeu,
escollit directament pels ciutadans, El Consell d’Europa, format pels caps d’Estat o de
Govern de tots els estats membres, la Comissió Europea, que representa els interessos de
tota la UE i els Tribunals de Justícia.
Formar part de la UE representa per als Estats membres una cessió de part de la sobirania
cedint competències i modificant les seves lleis d’acord amb un ordenament jurídic comú
establert per la UE (reglaments i directives).
Des del punt de vista econòmic, la UE comparteix mercat, moneda i una política monetària
única. La conseqüència és estabilitat de l’euro, però també que els estats no poden fer ús
d’instruments financers com la devaluació o no poden endeutar-se més del que els
permès.
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Des del punt de vista polític, la UE tendeix l’establiment d’un ordenament jurídic
comú, mitjançant disposicions legals d’harmonització (Reglaments que són
directament aplicables o Directives d’obligada transposició a la legislació interior per
part dels estats), que es complementa amb algunes cessions de competències per
part dels estats. Orgànicament, en el procés legislatiu hi participen el Parlament
Europeu, el Consell i la Comissió (executiu). En l’àmbit judicial, els Tribunals de
Justícia de la Comunitat Europea.
• Unió Econòmica Europea Monetària (UEM): països de la UE que utilitzen la mateixa
moneda, l’euro. Estan sotmesos a una la política monetària comuna.
Formen part de la UEM: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Croàcia, Eslovàquia, Espanya,
Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Malta, Països Baixos,
Portugal i Xipre.
Son països de la UE, però no de UEM i per tant tenen moneda pròpia: Bulgària,
Dinamarca, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, Romania, Suècia i Txèquia.

• La EFTA o Associació Europea de Lliure Comerç (AELC), formada per països no
integrats a la UE. Tenen tractats de comerç amb nombrosos estats arreu del món.
Part d’ells van subscriure un acord amb la UE, que ha creat l’Espai Econòmic Europeu
(EEE) que els permet participar del mercat únic sense formar part de la UE.
Conserven la possibilitat de realitzar les seves pròpies polítiques monetàries.
• L’Associació Europea de Lliure Comerç (EFTA , per les seves sigles en anglès) és una
organització intergovernamental que es va posar en marxa per a la promoció del
lliure comerç i la integració econòmica dels seus quatre Estats Membres – Islàndia,
Liechtenstein, Noruega i Suïssa – i per al benefici dels seus aliats comercials a tot el
món.
❑ Sí, a totes dues.
❑ Sí a la Unió Europea i no a la Unió Econòmica i Monetària (com Dinamarca).
❑ No, a cap de les dues.
❑ No, a cap de les dues, però hauria de mantenir l’euro com a moneda de curs legal
(com Andorra).
❑ No, però hauria de mirar de negociar la seva incorporació en altres espais
d’integració comercial com l’EFTA (espai d’aliança econòmica integrada per
Noruega, Islàndia, Liechtenstein i Suïssa).
❑ Hauria d’intentar encapçalar la creació d’un nou espai d’integració internacional
fonamentat en la regió europea de la Mediterrània.
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7.3. Tractats internacionals
7.3.1 A qui creieu que hauria de correspondre l’autorització al Govern per negociar
tractats internacionals en els quals Catalunya cedís part de la seva sobirania o
competències?
Veure explicació detallada
Tractat internacional és qualsevol acord entre dos o més estats sobirans (o amb
organitzacions internacionals), sotmès al dret internacional i que crea una obligació
jurídica entre les parts.
Els tractats poden ser de caràcter polític, econòmic, cultural, sobre drets humans, medi
ambient, etc.
❑ A la ciutadania mitjançant referèndum.
❑ Al Parlament.
❑ Al Govern.

7.3.2 A qui creieu que hauria de correspondre la ratificació de tractats internacionals
en els quals Catalunya cedís part de la seva sobirania o competències:
❑ A la ciutadania mitjançant referèndum.
❑ Al Parlament.
❑ Al propi Govern.

7.3.3 Quin estatus jurídic i constitucional creieu que haurien de tenir els tractats
internacionals de Drets Humans?
❑ La Constitució catalana hauria de tenir primacia, sempre, per sobre dels Tractats
internacionals de drets humans.
❑ Els tractats internacionals de Drets Humans haurien de tenir la mateixa jerarquia que la
Constitució i aplicabilitat directa al Principat, de manera que aquella norma que declari
drets més favorables, s’apliqés de manera preferent sobre l’altra.
❑ Els tractats internacionals de Drets Humans haurien de tenir primacia per sobre d’una
Constitució catalana.
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