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QUÈ DIU LA CONSTITUCIÓ EUROPEA? 

� El primer objectiu de la Unió Europea que figura a la Constitució fa referència a la pau: La Unió té com 

a finalitat promoure la pau, els seus valors i el benestar dels seus pobles (Article I-3).  

 

� I continua: En les seves relacions amb la resta del món, la Unió refermarà i promourà els seus valors 

i interessos. Contribuirà a la pau, la seguretat, el desenvolupament sostenible del planeta, la 

solidaritat i el respecte mutu entre els pobles, el comerç lliure i just, l’eradicació de la pobresa i la 

protecció dels drets humans, especialment els drets dels nens, així com a l’estricte respecte i al 

desenvolupament del dret internacional, en particular el respecte dels principis de la Carta de les 

Nacions Unides (Article I-3). 

 

� La innovació més interessant en matèria de política exterior de la Unió és la creació del Ministre/ra 

d’Afers Exteriors, que serà també vicepresident de la Comissió i treballarà directament amb els estats 

membres.  

 

� Què suposa tenir un Ministre/ra d’Afers Exteriors? Donarà una major coherència a l’acció externa de la 

Unió, major visibilitat i facilitarà parlar amb una única veu. A més, dirigirà un servei diplomàtic de la 

Unió, que comptarà amb delegacions comunitàries a gairebé tots els països del món. També podrà 

parlar en nom de la Unió en el Consell de Seguretat de les Nacions Unides. 

 

� La política comuna de seguretat i defensa, part integrant de la política exterior, oferirà a la Unió una 

capacitat operativa basada en mitjans civils i militars. La Unió podrà recórrer a aquests mitjans en 

missions fora de la Unió que tinguin com a objectiu garantir el manteniment de la pau, la prevenció 

de conflictes i el reforçament de la seguretat internacional, d’acord amb els principis de la Carta de 

les Nacions Unides. 

 

� Una altra novetat és que la Constitució europea dota a la Unió de personalitat jurídica pròpia (Article I-

7).  

 

� Què implica tenir personalitat jurídica pròpia? La Unió es converteix en subjecte de dret internacional i 

estarà tècnicament en condicions de representar a Europa, de signar tractats, de ser part demandant 

i part demandada en procediments jurisdiccionals, i d'adherir-se a organitzacions internacionals. 

D'altra banda, possibilitarà la fusió dels diferents tractats pels quals es regeix actualment la Unió, fet 

que repercutirà en una major clarificació i simplificació del sistema europeu per als seus 
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ciutadans. 

 

 

SITUACIÓ A CATALUNYA I A ESPANYA 

 

CATALUNYA 

� Aprovació del Pla Anual de Cooperació per al desenvolupament del 2004 amb un import de 30.5 M €, 

que representa un increment d’un 20% respecte del pressupost anterior. 

 

� El Govern de Catalunya s’ha compromès a promoure la cultura de la pau a través de la creació 

Consell Català de la Pau i la Creació de l’Institut Internacional de la Pau. 

 

� Ja s’està treballant en un projecte de decret de creació del Consell Català de la Pau, que serà un 

òrgan consultiu i de participació de la societat de Catalunya per al foment de la pau en les activitats 

de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals en aquest àmbit. 

 

� També s’està treballant en el projecte de creació de l’Institut Internacional de la Pau, impulsat per la 

Generalitat i que comptarà amb la societat civil. Els àmbits de treball previstos són l’estudi i la recerca 

en conflictes internacionals i resolució de conflictes; el foment de la prevenció de conflictes; la 

construcció de la pau a nivell internacional; l’educació per la pau, i el foment del teixit social de cultura 

per la pau. 

 

� Les conclusions del Fòrum Universal de les Cultures recullen una declaració de ciutadans i 

ciutadanes per un desenvolupament just, humà i sostenible, conegut com el Compromís de 

Barcelona, que diu: proposem el diàleg i la negociació com a paradigma d’una nova modernitat, 

proposem una cultura constituent de formes millors de convivència, proposem un progrés d’acord amb la 

dignitat humana, proposem reformar les institucions mundials per respondre als reptes de la 

globalització en el camí d’una governança global, entre d’altres. 

 

 

ESPANYA 

� Retirada immediata de les tropes espanyoles desplegades a la guerra de l’Iraq. 

 

� Compromís del Govern espanyol amb les operacions de manteniment de la pau, com element 

fonamental del multilateralisme eficaç que volem fomentar. Compromís polític que es reflexa ja en 

aportacions concretes de contingents militars a Afganistan i Haití, sota els mandats explícits del 

Consell de Seguretat de les Nacions Unides. 

 

� El nou Govern ha restaurat en molts pocs mesos les destrosses comeses pels Governs del PP en 

matèria de política exterior i ha reorientat aquesta política cap a les prioritats que volen els ciutadans: 
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el manteniment de bones relacions amb els Estats Units, sense perjudici del reforçament d’unes 

relacions més estretes amb Europa, el món àrab i la Mediterrània, i Amèrica Llatina. Una política 

exterior a favor de la pau, el respecte a la legalitat internacional i una major cooperació amb els 

països més necessitats. 

 

� Proposta de Zapatero a la Assemblea General de Nacions Unides sobre la possibilitat de constituir un 

Grup d’Alt Nivell per portar a terme una Aliança de Civilitzacions entre el món occidental i el món 

àrab i musulmà.  

 

� Adhesió a l’Aliança contra la Fam, promoguda pel President Lula i amb el suport del President de 

França, Jacques Chirac, i del de Xile, Ricardo Lagos, que estableix noves vies de finançament del 

desenvolupament.  

 

 

PER QUÈ HEM DE DIR SÍ A LA CONSTITUCIÓ EUROPEA? 

 

� La Unió Europea ha permès gaudir d’allò que la gent desitja: pau, llibertat i estabilitat.  

 

� Estem pel SI perquè estem contra les guerres, perquè pensem que un altre món és possible, perquè 

cal que la democràcia i els drets humans s’estenguin arreu, perquè cal regular l’economia 

globalitzada a través d’institucions internacionals per preservar el model social europeu i impulsar el 

desenvolupament dels països del tercer món.  

 

� Què hem de fer per intentar garantir un futur millor en el món de la globalització? Està claríssim: cal 

enfortir Europa com a unitat política, econòmicament potent, socialment cohesionada, i compromesa 

amb la pau, el foment de la democràcia i els drets humans i socials arreu del món. 

 

� Com farem front a la temptació unilateral dels Estats Units? Amb una Europa més forta i unida. 

 

� Perquè cal una posició comuna que faci possible una relació més equilibrada amb els Estats 

Units. A nivell mundial es necessita una potència que faci front a la política hegemònica que es duu a 

terme des de l’Administració Bush. El triomf del NO suposaria un signe de debilitat i de divisió d’Europa 

que afavoriria l’uniteralisme. 

 

� Perquè cal reforçar una política exterior i de defensa basada en el multilateralisme, el respecte al dret 

internacional, la legitimitat de l’ONU, la solució negociada als conflictes, la cooperació al 

desenvolupament, la defensa dels drets humans i la col·laboració en la lluita contra el terrorisme. 
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� A nivell polític és necessària la Constitució europea ja que permet crear una política exterior i una 

política de seguretat comunes. En aquest sentit, és necessari que Europa tingui un paper a nivell 

internacional més gran i definit per tal de poder defensar la pau i la justícia.  

 

� La nostra vocació europeista no es pot veure frenada ara per determinades insuficiències en el text 

constitucional. Perquè és un clar pas endavant en la constitució d’una Europa política. I perquè 

amb el nou marc constitucional hi haurà una presència i veu pròpia en l’àmbit internacional, i una 

millora quant a les relacions entre els diferents Estats membres. 

 

� Creiem que votar SI a la Constitució és votar sí a Europa: un vot positiu permetrà continuar construint 

una Europa més democràtica i social, amb un paper cada vegada més unit i més fort al món, en 

favor de la pau, el desenvolupament i el multilateralisme.  

 

� Això sols serà possible amb una Europa més forta, amb més capacitat de decisió i més pes en el 

món. L’Europa que farem possible votant SI el proper 20 de febrer.  

 

� Aquesta Constitució inclou molts avenços i cap retrocés. No és un punt d’arribada, és un punt de 

partida. Per això els socialistes diem SÍ, una afirmació contundent però no conformista. Un SÍ 

crític que vol anar més enllà, però que valora molt positivament aquest pas endavant. Ara és el 

moment d’Europa! 
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