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Reforma institucional de la UE
Missatge
Volem més Europa, en una Europa federal que es basi en la radicalitat democràtica.

Context
Composició de la Comissió: els Tractats preveuen que la Comissió estigui composta per un
nacional de cada Estat Membre però també preveu que, a partir del 2014, la Comissió estigui
composta de 2/3 del número d’Estats Membres, a no ser que el Consell Europeu decideixi el
contrari. De moment, el Consell Europeu ha bloquejat la reducció de la Comissió.
Spitzenkandidaten: el procés spitzenkandidaten no està contemplat als Tractats, és una iniciativa
del PE que va ser utilitzada per primera vegada a les eleccions del 2014. Els Tractats diuen que el
PE escollirà qui ocuparà la presidència de la Comissió en base a la proposta del Consell Europeu
que, alhora, tindrà en compte els resultats de les eleccions. En base això, el PE va adoptar una
resolució on demanava als partits europeus que nominessin la seva candidatura per ocupar la
presidència de la Comissió i demanaven connectar les eleccions europees amb l’elecció de la
presidència de la Comissió.
Llei electoral: les normes que regeixen les eleccions europees estan compostes per unes directrius
a nivell europeu i completades per les respectives lleis dels Estats. Durant el 2018 es va aprovar
una reforma que no va incloure les nostres propostes de llistes cremallera, llistes transnacionals ni
circumscripcions per les nacions sense estat i regions amb poder legislatius (la definició de
circumscripcions és encara potestat dels Estats). A més, com a aspecte negatiu, va introduir
l’obligació d’establir un llindar mínim d’entre el 3 i el 5% per obtenir representació en
circumscripcions de més de 35 escons (això afecta l’Estat espanyol i entrarà en vigor per les
eleccions del 2024).
Drets associats a la ciutadania europea: a banda del dret a participació i els drets recollits a la
Carta Europea de Drets Fonamentals, l’Article 20 TFUE inclou els drets associats a la ciutadania
(lliure circulació, votar i presentar-se a les eleccions locals i europees a l’estat de residència,
protecció consular -qualsevol ciutadà pot cercar protecció consular i diplomàtica a l’ambaixada de
qualsevol Estat Membre- i dret a petició i a acudir a la defensora del poble). Els Tractats preveuen
que els drets inclosos a l’Article 20 TFUE es puguin ampliar.
Iniciativa Ciutadana Europea: 1 milió de ciutadans poden demanar a la CE que proposi un acte
legal (el dret a iniciativa és només prerrogativa de la Comissió). A data d’avui, s’acaben de tancar
les negociacions per a la reforma del reglament de la ICE. La reforma inclou algunes millores, però
cal reforçar el seguiment que la Comissió en faci de les iniciatives.

Dades
•

La triple seu del parlament implica un cost anual de 103 milions d’euros.

•

Mirant el resultat de les anteriors eleccions, gairebé 3 milions de vots podrien quedar exclosos
amb la incorporació del llindar a l’estat espanyol (llindar del 5%).
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•

En els anys d’existència de l’ECI, la Comissió n’ha declarat 23 inadmissibles i de les 4 que han
arribat al milió de signatures, a cap se li ha donat una resposta que respongués a la petició.

Aspectes clau
•

La UE, amb totes les seves mancances, ha contribuït a la prosperitat d’Europa: no podem
oblidar el seu rol en superar les ferides de la IIGM i assegurar un espai de pau, democràcia i
llibertat.

•

Necessitem més Europa! Per poder exercir la sobirania, és imprescindible tenir institucions
supranacionals que ens permetin prendre decisions en un món globalitzat.

•

Volem més Europa, en una Europa federal: és la manera de garantir que les especificitats
territorials estiguin representades en igualtat de condicions en relació amb l'interès general. Les
decisions s’han de prendre al nivell adequat i tan a prop com sigui possible dels ciutadans.

•

Volem una reforma institucional basada en la radicalitat democràtica. La refundació de la
UE s’ha de basar en enfortir la participació i assegurar una presa de decisions àgil, transparent i
que representi l’interès dels ciutadans.

Propostes
Primera fase, sense reforma dels Tractats:
•

La Comissió: ha de de ser paritària, s’ha de reduir i representar l’interès general i no dels
Estats.

•

Spitzenkandidaten: la presidència de la CE l’ha d’ocupar la candidatura que aconsegueixi un
suport parlamentari més ampli entre els candidats presentats per cada partit europeu.

•

Co-decisió: fer ús de les clàusules passarel·la dels Tractats per maximitzar la co-decisió i, si no
és possible, utilitzar les clàusules que permeten passar d’unanimitat a majoria qualificada al
Consell.

•

Dret a vot: ampliar el dret vot al lloc de residència per a totes les eleccions, també estatals.

•

Llei electoral: avançar cap a un únic sistema electoral amb llistes transnacionals, llistes
cremallera i circumscripcions específiques per a les nacions sense estat i regions amb capacitat
legislativa.

•

Participació: potenciar la participació ciutadana i transformar la ICE en una autèntica eina
d’iniciativa legislativa. La CE hauria de fer una proposta legislativa per a cada iniciativa vàlida.

A llarg termini:
•

Reforma dels Tractats: basada en un procés constituent, aprovada pel PE i ratificada en
referèndum d’acord amb un criteri de doble majoria (majoria qualificada d’estats i de ciutadans).

•

L’Europa dels pobles: creació d’una Assemblea de Regions i Pobles que actuï com a senat i
substitueixi el Consell i l’ineficaç Comitè de les Regions.

•

Ciutadania europea: vincular la ciutadania a la residència permanent a un Estat Membre.

•

Referèndums: institucionalitzar mecanismes per a fer consultes vinculants en l’àmbit europeu.

•

Seu única i iniciativa legislativa del PE: eliminar la triple seu del Parlament i dotar-lo del
poder d’iniciativa legislativa i capacitat per legislar en peu d’igualtat amb el Consell.

