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11418 LLEI 8/1994, de 19 de maig, per la qual es regula 
la Comissió Mixta per a la Unió Europea. 
(«BOE» 120, de 20-5-1994.)

JUAN CARLOS I 

REI D’ESPANYA 

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei,
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’entrada en vigor del Tractat de la Unió Europea, l’1 de 
novembre de 1993, representa un important avenç en la 
construcció del projecte europeu.

Espanya, que forma part de la Unió Europea com a 
membre de ple dret, demostra clarament des de fa temps 
la seva vocació europea. Ha modificat la seva Constitució, 
per consens unànime de tots els grups polítics presents a 
les cambres, per ajustar-la a les condicions que reclamen 
els compromisos destinats a reforçar la gran empresa 
europea.

En la perspectiva d’una unió cada dia més estreta 
entre els pobles d’Europa, esdevé d’una importància sin-
gular l’enfortiment de la participació dels parlaments 
nacionals en aquest procés, circumstància a la qual es 
refereix el mateix Tractat de la Unió Europea, el qual esta-
bleix que «... els governs dels estats membres han de vet-
llar, entre altres aspectes, perquè els parlaments nacio-
nals puguin disposar de les propostes legislatives de la 
Comissió amb l’antelació suficient per a informació o per-
què puguin ser examinades.»

En aquesta nova situació és necessari desplegar l’arti-
cle 93 de la Constitució que afirma que «correspon a les 
Corts Generals o al Govern, segons els casos, garantir el 
compliment d’aquests tractats i de les resolucions emana-
des dels organismes internacionals o supranacionals titu-
lars de la cessió.»

Des del punt de vista intern, fins ara aquesta situació 
s’havia regulat a través de la Llei 47/1985, de 27 de desem-
bre, de bases de delegació al Govern per a l’aplicació del 
dret de les Comunitats Europees (que modifica l’article 5 
la Llei 18/1988, d’1 de juliol), en especial a través de les 
disposicions relatives a la Comissió Mixta per a les Comu-
nitats Europees. El desplegament natural del seu contin-
gut ha provocat l’obsolescència d’aquesta Llei i determina 
ara la conveniència de la seva substitució. És necessari 
adequar aquesta Comissió Mixta en funció de les conse-
qüències per a Espanya de l’entrada en vigor del Tractat 
de la Unió Europea.

Per això, és indispensable que les Corts Generals tin-
guin accés a totes les propostes d’actes legislatius elabo-
rats per la Comissió Europea. Aquesta necessitat va ser 
àmpliament debatuda i recolzada per la gran majoria dels 
grups parlamentaris en ocasió de l’autorització parlamen-
tària per a la ratificació del Tractat.

Aquest deure d’informació del Govern es generalitza i 
s’amplia, ja que fins ara es limitava només als projectes 
normatius comunitaris que podien afectar Espanya única-
ment en matèries sotmeses a reserva de llei.

Article 1.

S’estableix una comissió mixta del Congrés dels Dipu-
tats i del Senat, denominada Comissió Mixta per a la Unió 
Europea, amb la finalitat que les Corts Generals tinguin la 
participació adequada en les propostes legislatives elabo-
rades per la Comissió Europea i disposin, en general, de 
la informació més àmplia sobre les activitats de la Unió 
Europea.

Article 2.

La Comissió Mixta per a la Unió Europea ha d’estar 
composta pel nombre de diputats i senadors que establei-
xin les meses de les cambres en sessió conjunta, a l’inici 
de cada legislatura, i ha de garantir, en tot cas, la presèn-
cia de tots els grups parlamentaris. Els seus membres els 
han de designar els grups parlamentaris proporcional-
ment a la seva importància numèrica a les cambres res-
pectives.

Els noms dels integrants s’han de comunicar dins els 
quinze dies següents a la constitució de les cambres en 
cada legislatura. Una vegada finalitzat aquest termini, el 
president del Congrés dels Diputats ha de convocar la 
Comissió per procedir a la seva constitució.

La presidència de la Comissió correspon al president 
del Congrés dels Diputats o al diputat o senador en qui 
aquest delegui amb caràcter permanent.

Els acords, per ser vàlids, han de ser aprovats per la 
majoria simple dels membres presents de la Comissió.

Article 3.

Per al compliment dels seus fins, la Comissió Mixta 
per a la Unió Europea té les competències següents:

a) Conèixer, després de la seva publicació, els decrets 
legislatius promulgats en aplicació del dret derivat comu-
nitari.

b) Rebre, a través del Govern, les propostes legislati-
ves de la Comissió Europea, amb l’antelació suficient per 
a la seva informació o perquè puguin ser examinades.

El Govern, com més aviat millor, i a reserva d’una 
valoració definitiva, ha de remetre a la Cambra un informe 
succint sobre el contingut substancial de les propostes 
legislatives de la Comissió Europea que tinguin repercus-
sió a Espanya.

Quan la Comissió ho consideri oportú, pot sol·licitar al 
Govern l’ampliació de la informació remesa.

c) Fer debats sobre una proposta legislativa concreta 
al si de la Comissió i sol·licitar, si es considera oportú, al 
president de qualsevol de les dues cambres la celebració 
d’un debat en el ple respectiu amb el mateix fi, al qual ha 
de participar el Govern.

La Comissió pot sol·licitar, a través de la Mesa del 
Congrés, que una altra o altres comissions de les dues 
cambres informin prèviament sobre una qüestió determi-
nada.

Aprovada la proposta o iniciativa legislativa pel Con-
sell de Ministres de la Unió Europea, la Comissió Mixta 
pot acordar la compareixença del Govern per donar 
compte de la tramitació i els resultats.

d) Rebre del Govern la informació que estigui en poder 
seu sobre les activitats de les institucions de la Unió Euro-
pea.

e) Ser informada pel Govern de les línies inspiradores 
de la seva política al si de la Unió Europea, així com de les 
decisions i acords del Consell de Ministres de la Unió 
Europea.

Amb aquesta finalitat, el Govern ha de remetre a les 
cambres, amb anterioritat a cada Consell Europeu ordi-
nari, un informe escrit sobre l’evolució dels esdeveni-
ments de la Unió Europea durant la presidència que con-
clou en el Consell.

f) Elaborar informes sobre les qüestions relatives a 
l’activitat de la Unió Europea que pugui considerar d’inte-
rès, entre altres les ressenyades a l’apartat b).

g) Establir relacions de cooperació amb els òrgans 
adequats dels altres parlaments dels països membres de 
la Unió Europea i del Parlament Europeu.

h) Fer reunions conjuntes amb els diputats espanyols 
al Parlament Europeu.

i) Mantenir relacions de recíproca informació i col-
laboració amb les comissions existents en altres parla-
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ments nacionals d’estats membres de la Unió que tinguin 
competències similars a les de la Comissió Mixta, així 
com amb les corresponents comissions del Parlament 
Europeu.

A aquest efecte s’han de conferir facilitats mútues i 
s’han de fer quan sigui convenient reunions periòdiques 
de parlamentaris interessats per les mateixes qüestions, 
amb l’aprovació pertinent de les meses de les cambres de 
conformitat amb els reglaments respectius.

Article 4.

El Govern ha de comparèixer davant el ple del Con-
grés dels Diputats, amb posterioritat a cada Consell Euro-
peu, ordinari o extraordinari, per informar sobre el que 
s’hi hagi decidit i mantenir un debat amb els grups parla-
mentaris.

Disposició addicional primera.

El Consell d’Estat ha de ser consultat sobre les normes 
que es dictin en execució, compliment i desplegament del 
dret comunitari europeu, de conformitat i en els termes 
que estableixi la seva llei orgànica.

Disposició addicional segona.

L’actual Comissió Mixta per a les Comunitats Euro-
pees, regulada a la Llei 47/1985, de 27 de desembre, i 

modificada per la Llei 18/1988, d’1 de juliol, queda trans-
formada en la Comissió Mixta per a la Unió Europea, amb 
les competències i facultats que estableix aquesta Llei.

Les meses de les dues cambres han d’adoptar les 
mesures necessàries per donar compliment a aquesta 
disposició.

Disposició derogatòria única.

Queden derogades les lleis 47/1985, de 27 de desem-
bre, de bases de delegació al Govern per a l’aplicació del 
dret de les Comunitats Europees, i 18/1988, d’1 de juliol, 
de modificació de l’article 5è de la Llei 47/1985, de 27 de 
desembre.

Disposició final única.

En tot el que no preveu aquesta Llei és aplicable el 
Reglament del Congrés dels Diputats.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 19 de maig de 1994.

JUAN CARLOS R.

  El president del Govern, 
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ


