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3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre els
drets civils i polítics
252-00009/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 9263).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.07.2018; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 9422).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 13.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de les
polítiques per al millorament de la qualitat de vida de la gent gran
252-00010/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat, GP ERC (reg. 9264).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.07.2018; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 9421).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 13.07.2018; 10:30 h.

3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transició
energètica
302-00006/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 8980 i 9109 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transició energètica (tram. 300-00011/12).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
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1. Impulsar i acordar, en un termini de 6 mesos, amb els grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya, el Pacte Nacional per a la Transició Energètica a Catalunya.
2. Presentar, en el termini de 6 mesos, un pla de desplegament del cotxe elèctric
a Catalunya i de solució al seu principal problema, que és el de punts de càrrega,
que incorpori com a objectiu que el 100% de la flota pública de l’Administració de
la Generalitat sigui elèctrica l’any 2030.
3. Presentar, en el termini de 6 mesos, un Pla de rehabilitació d’habitatges que
prioritzi l’accessibilitat i l’eficiència energètica d’edificis i habitatges amb aprofitament d’energia renovable i que cobreixi la necessitat d’actuació sobre un mínim de
50.000 habitatges anuals.
4. Presentar, en un termini de 6 mesos, un Pla de rehabilitació energètica dels
edificis públics amb aprofitament d’energia renovable que, amb caràcter anual, fixi
com a objectiu el 3% de la superfície dels edificis administratius de la Generalitat
de Catalunya.
5. Presentar, en un termini de 6 mesos, la normativa que ha de regir la construcció amb criteris bioclimàtics, per tal que els nous edificis construïts siguin de consum energètic gairebé nul a partir de 2020.
6. Presentar, en un termini de 6 mesos, un pla de reducció d’emissions de gasos
d’efecte hivernacle per a l’any 2030 (amb any base 1990), per arribar als objectius
proposats per la Unió Europea.
7. Fer les modificacions normatives adients per agilitzar les tramitacions de les
instal·lacions i infraestructures eòliques.
8. Impulsar i simplificar la tramitació administrativa de les instal·lacions d’energia fotovoltaica de baixa potència a Catalunya, amb especial incidència en l’autoconsum, inclòs l’autoconsum compartit, l’emmagatzematge i les micro-xarxes tancades i intel·ligents.
9. Impulsar la modificació de la Llei d’Urbanisme de Catalunya per adaptar-la a
les necessitats de la Transició Energètica renovable i a la lluita contra el canvi climàtic, tal i com estableix la Llei de Canvi Climàtic.
10. Instar el Govern de l’Estat a implantar un calendari de tancament de les centrals nuclears amb 40 anys de vida, preveient la solució a l’emmagatzematge i gestió dels residus garantint la solvència dels criteris tècnics i de seguretat i a impulsar
conjuntament un pla de reindustrialització de les comarques amb centrals.
11. Demanar a la Presidenta del Port de Barcelona i al de Tarragona, nomenats
a proposta del Govern de la Generalitat, que en un termini de sis mesos impulsin
un Pla d’Implantació d’energies renovables a cada un dels Ports per tal de reduir el
consum de combustibles fòssils i les emissions que se’n deriven.
Palau del Parlament, 5 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSCUnits

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política
sanitària
302-00007/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 8981 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article
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161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política sanitària (tram. 300-00012/12).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Presentar davant la Comissió de Salut, en un termini de tres mesos, un estudi sobre l’efecte de les retallades i les disminucions pressupostàries pel que fa als
serveis assistencials, especificant la reducció i l’eliminació de serveis per àrees bàsiques de salut.
2. Elaborar un pla plurianual d’escenaris pressupostaris per garantir la recuperació pressupostària i per assolir progressivament una despesa per càpita de 1.500
euros l’any.
3. Portar a terme una coordinació interdepartamental del Govern per abordar integralment els determinants socials, per lluitar contra les desigualtats en salut.
4. Recuperar l’Agència de Salut Pública de Catalunya i dotar-la d’un marc pressupostari adequat, creant un espai de coordinació entre la Generalitat i els Ajuntaments per tal de gestionar en el territori, les funcions i competències de la salut
pública.
5. Elaborar un nou Mapa Sanitari, comptant amb la participació dels ajuntament
i les entitats locals, per dimensionar la distribució de recursos, amb criteris d’equitat, d’accessibilitat i de qualitat, per adequar-lo a:
a) L’envelliment progressiu de la població catalana, orientant els serveis a la cronificació i a la dependència.
b) L’increment de l’activitat quirúrgica en els hospitals, introduint en el model
assistencial l’hospitalització domiciliària.
c) La contenció de la freqüentació de les urgències hospitalàries, desplegant recursos d’arrelament comunitari.
6. Portar a terme el compliment immediat de la Moció 2/XI del Parlament de
Catalunya, sobre la política sanitària:
a) Garantint el compliment dels temps de referència en tot el territori a què fa referència l’Ordre SLT 102/2015, del 21 d’abril, per la qual s’estableixen els terminis
de referència per a l’accessibilitat a les prestacions sanitàries que són a càrrec del
Servei Català de la Salut, mentre aquesta ordre no sigui modificada.
b) Elaborant una nova disposició reglamentària d’accessibilitat del sistema de
salut, de manera que:
i. Els terminis de referència que s’hi estableixen passin a ésser terminis màxims de garantia.
ii. S’estableixi un termini màxim garantint de quaranta-vuit hores per a
l’atenció en les consultes programades d’atenció primària.
iii. S’estableixi un termini màxim garantit de quaranta-vuit hores per tal que
tota persona atesa en un servei d’urgències hospitalàries hagi completat tot el
procés diagnòstic que condueix a la determinació de l’actuació pertinent, sia alta,
hospitalització, derivació o intervenció quirúrgica.
iv. S’estableixi el mecanisme de reclamació i l’obligació del Servei Català
de la Salut de donar una alternativa en cas d’incompliment del termini màxim
garantit. En aquest supòsit, s’ha de proposar un altre centre on sí que es pugui
complir, prioritzant sempre els centres de gestió pública.
v. S’estableixi un termini màxim d’un mes, des de la data en què s’hagin produït, en el cas dels ingressos i les intervencions cancel·lats i les visites desprogramades.
c) Garantint, en el termini d’un mes, la implantació de les mesures necessàries
per a fer efectiu l’article 3 de l’Ordre SLT 102/2015, de manera que la llista d’espera sigui comptabilitzada des del moment en què el metge pren la decisió clínica de

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

12

BOPC 125
13 de juliol de 2018

derivar el pacient i emet una ordre clínica de derivació, no des del dia en què s’ha
programat efectivament.
Palau del Parlament, 5 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSCUnits

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis
d’atenció a la primera infància
302-00008/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 9016 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

A la Mesa del Parlament

Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre els serveis d’atenció a la primera infància
(tram. 300-00013/12).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Elaborar un Pla de desenvolupament infantil, centrat en la primera infància,
on estiguin implicats el Departament d’Ensenyament, el de Treball i Afers Socials,
el departament de Salut, els ajuntaments i la comunitat educativa, amb lideratge
pedagògic i relacional de la Generalitat, amb respecte a l’autonomia municipal i de
centre, que treballi conjuntament les polítiques públiques de suport a les famílies i
als infants, amb els objectius de:
a. Coordinar totes les polítiques de suport a la primera infància que es desenvolupin des de les diferents administracions.
b. Treballar en xarxa entre les escoles bressol, els espais familiars i les accions
de suport i apoderament parental, per garantir el suport adequat a cada família, pensant en la igualtat d’oportunitats dels infants, així com entre dones i homes, la lluita
contra la segregació educativa i la cohesió social
c. Fomentar la connexió entre les escoles bressol i els centres d’educació infantil
i primària, per garantir la coherència pedagògica i l’equitat educativa
d. Començar a dissenyar estratègies pedagògiques per l’etapa completa d’infantil, de 0 a 6 anys, a curt, a mig i a llarg termini.
e. Garantir unes condicions laborals dignes per a tots els treballadors i treballadores de les escoles bressol i dels espais familiars, serveis d’acollida i menjador inclosos, i assegurar que aquests serveis formen part del projecte educatiu
2. Sobre Escoles Bressol:
a. Elaborar una proposta de coresponsabilització en el finançament de llars d’infants públiques, que fomenti la tarifació social per motius de renda familiar disponible bruta, i on la Generalitat recuperi, com a mínim, el mòdul econòmic de 1.800
euros per any i plaça, tal com li correspon per llei, amb una partida suficient als
propers pressupostos de la Generalitat.
b. Acordar amb els ens municipals la fórmula per restituir les partides destinades al foment i al funcionament de les llars d’infants municipals no retornades als
ajuntaments des de 2012.
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c. Equilibrar territorialment l’oferta de places d’escola bressol, d’acord amb els
criteris de demanda de cada municipi, d’índex d’atur al municipi, de renda familiar
disponible bruta i de nivell educatiu de les famílies.
d. Elaborar un pla de formació de mestres, tant teòric com pràctic, per proporcionar coherència pedagògica a l’etapa; així mateix, oferir formació a serveis territorials del Departament d’Ensenyament, perquè hi haja especialistes que puguin teixir
xarxa a tot el país.
e. Establir la Coeducació com a eix central de les línies de treball, per acompanyar els equips de les escoles bressol en el procés de descobrir els estereotips de
gènere i les discriminacions que se’n deriven, ajudar-los a generar estratègies per
transformar les escoles en espais lliures de sexisme i oferir uns models no estereotipats a nens i a nenes.
f. Donar compliment al punt 40.e de la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional, i especialment a la mesura d’impulsar
un programa de beques menjador a les escoles bressol, incloure el servei de menjador com a part del projecte educatiu de l’escola i afavorir en la seva contractació als
criteris de proximitat i certificació ecològica.
g. Millorar el procés d’autorització i inspecció de centres de 0 a 3 anys privats,
perquè compleixin les condicions que marca la normativa actual.
3. Sobre espais familiars
a. Elaborar un programa marc i una regulació pròpia pels espais familiars, que
fixi condicions d’obertura, criteris d’accés, objectius del seu funcionament i un pla
formatiu per als professionals
b. Col·laborar en la planificació dels espais familiars, que tingui present el treball
en xarxa amb la resta de serveis bàsics destinats a la primera infància.
c. Coresponsabilitzar-se en el finançament dels espais familiars, d’acord amb el
model que s’acordi amb la Comissió Mixta.
Palau del Parlament, 5 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, portaveu adjunta, GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de
comunicació públics de la Generalitat
302-00009/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 9112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

A la Mesa del Parlament

Xavier García Albiol, representant, Andrea Levy Soler, diputada del Subgrup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació públics de la Generalitat (tram.
300-00010/12).
Moció

1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de preservar la condició de
servei públic dels mitjans de comunicació de la Generalitat, motiu pel qual han de
garantir el principi de veracitat informativa, així com el respecte i la observança
de les garanties previstes a la Llei 22/2005 de la Comunicació Audiovisual a Catalunya.
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Garantir que la programació del conjunt dels mitjans de comunicació públics,
especialment de TV3 i Catalunya Ràdio, són un reflexe de la diversitat i el pluralisme polític, social i cultural de la societat catalana.
b) Promoure activament en els mitjans de comunicació de la CCMA la convivència cívica, el respecte a les diverses opcions i manifestacions polítiques, socials,
lingüístiques, culturals i religioses presents a Catalunya.
c) Obrir la contractació externa de la CCMA a més empreses productores, una
acció amb la que es contribuirà a suport al potent sector audiovisual, al mateix
temps que es millorarà la neutralitat i l’objectivitat dels mitjans ràdio i televisió públics de la Generalitat.
d) Adoptar les mesures necessàries perquè en propers processos electorals els
mitjans de comunicació públics garanteixin el compliment dels principis continguts
a la legislació electoral i evitar així, noves sancions de l’administració electoral per
vulneració de la neutralitat informativa.
Palau del Parlament, 9 de juliol de 2018
Xavier García Albiol, representant; Andrea Levy Soler, diputada, SP PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre turisme
302-00010/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 9113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre turisme (tram. 300-00016/12).
Moción

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Realizar, en el plazo máximo de 6 meses, un Plan de medidas de promoción
turística, interior y exterior, para la recuperación de la reputación de las marcas
«Barcelona» y «Catalunya», que incluyan sesiones de sensibilización turística dirigidas a profesionales del sector y población en general con el objetivo de que se
perciban estos territorios como destino turístico integral.
2. Llevar a cabo una encuesta entre los operadores de turismo con el objetivo de
determinar las causas de la reducción de 225.000 pernoctaciones de turismo nacional en los primeros 5 meses de 2018, analizando qué otros destinos han aumentado
sus pernoctaciones de forma proporcional. Una vez finalizada esta encuesta, instar
a la comparecencia del responsable de Turismo del Govern para dar cuenta de los
resultados y conclusiones obtenidos.
En base a esta encuesta, realizar una campaña de recuperación y atracción del
turismo proveniente del resto de España, promocionando Cataluña como destino en
el mercado nacional.
3. Manifestar el rechazo a las campañas que fomentan la turismofobia. El conjunto de fuerzas políticas representadas en el Parlament de Catalunya se compromete a no favorecer este tipo de actitudes ofensivas hacia el turismo, empezando por
sus propias organizaciones.
4. Preservar los espacios públicos, los principales iconos turísticos, los actos internacionales con presencia de la Generalitat, los parques naturales, las playas y las
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zonas turísticas en general de los símbolos políticos que pudieran generar enfrentamiento o división con el turismo procedente de otros países y, especialmente, con el
del resto de España y entre catalanes.
5. Instar al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) a realizar un informe anual de seguimiento de las condiciones laborales, detección de
fraude laboral, precariedad y planes de formación en el ámbito del sector turístico,
debido a las especiales características del sector y su peso en el número de empleos
que genera, con inicio en el presente ejercicio 2018.
6. Crear el clúster de Innovación Turística de Catalunya, con la participación de
empresas y universidades con acreditada trayectoria en formación, investigación y
desarrollo turístico, con el objetivo de mejorar la competitividad del sector, y que se
incluya el mismo en la Relación de Clústers de Catalunya que impulsa la Agencia
para la Competitividad de la Empresa (ACCIÓ).
7. Elaborar un Manual para inversores con información sobre el sector del Turismo con la finalidad de captar fondos de inversión para proyectos con valor añadido
real para la oferta turística de Cataluña.
8. Impulsar un Plan específico de desarrollo e innovación dirigido a destinos
turísticos consolidados (Costa Daurada, Costa Brava, Costa del Garraf y Costa del
Maresme), con el objetivo de potenciar su competitividad y atractivo. Este Plan debe
incluir la interacción con otros modelos y activos turísticos en sus respectivas áreas
de influencia, como el turismo rural, el enológico y gastronómico y los parques naturales, entre otros, que pueden salir fortalecidos gracias al reclamo de los modelos
consolidados.
9. Realizar un análisis sobre las pérdidas de congresos e inversiones de cara a
años futuros, incurridas desde septiembre de 2017, y el alcance de su repercusión
económica en los próximos años. Este análisis debe ser la base para la realización
de un Plan para la recuperación e impulso de este tipo de actividad turística por parte del Catalunya Convention Bureau (CCB).
10. Impulsar, desde la Agencia Catalana de Turismo, la presencia de la marca
«Catalunya» en las principales convenciones nacionales e internacionales en materia de turismo LGTBI.
11. Aumentar la transparencia en la gestión del Impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos (tasa turística) en Cataluña, publicando anualmente en la
web de la Agencia Catalana de Turismo, la recaudación total obtenida por este concepto, la relación detallada de los proyectos financiados con el Fons de Foment del
Turisme, los costes que han significado cada uno de estos proyectos, el remanente
disponible a final del ejercicio y los proyectos pendientes de iniciar.
12. Establecer un plan de actuación, durante la temporada de verano, frente a posibles incidencias relacionadas con el transporte aeroportuario en coordinación con
todos los agentes implicados.
13. Elaborar un calendario para el proceso de digitalización del patrimonio cultural y los principales iconos turísticos con el objetivo, entre otros, de facilitar el
control de los flujos de visitantes que afectan a las zonas de alta presión turística.
14. Desarrollar un Plan específico de seguridad para la temporada estival destinado a las zonas en las que se produce un aumento significativo de incidencias
delictivas, según las estadísticas disponibles de los últimos años, con el objetivo de
prevenir la conflictividad y aumentar la seguridad en estas zonas.
Palacio del Parlamento, 6 de julio de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació
d’immobles per a dur-hi a terme activitats il·legals
302-00011/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 9114 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació
al Govern sobre l’ocupació d’immobles per a dur-hi a terme activitats il·legals (tram.
300-00017/12).
Moción

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a ejercer sus competencias en materia de orden público y seguridad ciudadana para aplicar una política
de tolerancia cero ante la delincuencia organizada que ocupa ilegalmente inmuebles
y se apropia del espacio público para desarrollar actividades ilícitas, que implique:
A. Incrementar los recursos económicos y humanos, especialmente los efectivos
policiales, destinados a combatir de manera urgente y estructural la ocupación ilegal por parte de la delincuencia organizada, estudiando y, en su caso, incorporando
en cada presupuesto las convocatorias de plazas del Cuerpo de Mossos d’Esquadra
necesarias para garantizar que la plena competencia en materia de seguridad ciudadana de la Generalitat es ejercida de manera efectiva y eficaz.
b. Actuar y sancionar proactivamente las actividades incívicas para recuperar
la convivencia en los espacios públicos en los que se ha detectado la presencia permanente de mafias organizadas, especialmente en aquellos municipios en los que
actualmente hay una dejación en la aplicación de sus respectivas ordenanzas de civismo.
c. Priorizar la lucha contra la delincuencia organizada y la ocupación ilegal en
las juntas de seguridad locales, estableciéndose una supervisión periódica, al menos
mensual, de las actuaciones que se aprueben y se lleven a cabo.
d. Proteger y administrar el parque público de vivienda del que disponen las
administraciones en Cataluña ante las ocupaciones ilegales de viviendas públicas,
instando al inmediato desahucio de las mismas puesto que suponen un riesgo de
apropiación por parte de las mafias y un mayor desamparo de los ciudadanos más
vulnerables que sufren dificultades o son excluidos del acceso a la vivienda pública.
e. Actuar proactivamente contra prácticas ilícitas y dañinas para la seguridad
y la convivencia en la vía pública como la venta ilegal en el espacio público, «top
manta» o la venta ambulante de bebidas alcohólicas que son especialmente atractivas para las mafias y muy perjudiciales tanto para los comerciantes que sufren
injustamente estas graves formas de competencia desleal como para las personas
vulnerables que éstas explotan para llevarlas a cabo, las cuales deben ser objeto de
especial protección mediante planes de integración sociolaborales específicos que
deben ser elaborados por la Generalitat en el plazo máximo de 3 meses desde la
aprobación de esta moción.
f. Incrementar la colaboración y la cooperación con todas las administraciones,
especialmente la Administración General del Estado, a efectos de detectar y actuar
ante las rutas del narcoturismo internacional, y también diseñar e implementar un
plan del CatSalut de lucha contra la toxicomanía desde una perspectiva sanitaria dirigida a la prevención y tratamiento de las adicciones, con estrategias transversales
orientadas a la comunidad.
g. Identificar las comunidades de vecinos más vulnerables con el objetivo de
priorizar su protección previa, garantizar que puedan denunciar de forma ágil las
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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actuaciones de las mafias o su propia situación de vulnerabilidad y que disfruten
de una efectiva indemnidad y confidencialidad tanto antes como después de las denuncias.
Palacio del Parlamento, 9 de julio de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jean Castel Sucarrat, diputado, GP Cs

3.40.

Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

Procediments de participació en l’aplicació dels principis de
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

3.40.02.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’establiment
d’una funció europea d’estabilització de les inversions
295-00102/12
TEXT PRESENTAT
Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 29.06.2018
Reg. 8243 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència, 03.07.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo al establecimiento de una Función Europea de
Estabilización de las Inversiones [COM(2018) 387 final] [COM(2018)
387 final Anexos 1-2] [2018/0212 (COD)] [SEC(2018) 277 final} {SWD(2018)
297 final} {SWD(2018) 298 final}

En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión
Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.
Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.
Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habilitado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea:
cmue@congreso.es
Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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