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COIVIUNICATDE PREgVÍSA

EL GOVERN EN FUNCiONS NO TÉ MANDAT PER NEGOCIAR AMB LA
UNIÓ EUROPEA

Lameníem haver de demanar públicament al Govern en funcions i al candidat

de DA, que es cap de Govern en funcions, 1'aturada immediata de les

negociacions amb la Comissió Europea per 1'establimení d'un acord

cTassociació.

Aquestes negociacions, que porten for^a anys en curs, no presenten cap

extrema urgencia que pagues justificar la seva prossecució durant les

setmanes que ens separen de les eleccions generáis, la constitució del nou

Consell General, 1'elecdó del nou cap de Govern i !a subsegüent designado del

nou equíp ministerial.

Recordem que ai gener del 2019 el cap de Govern Aníoni Martí va teñir e¡ seny

i el seníií institucional de comunicar ais negociadors de la Comissió Europea

que la preparado d'unes eleccíons generáis a Andorra i ¡a dissoiucíó del

Consell General durant el mes de febrer del 2019 no permetien continuar les

negociacions durant aquell període.

E¡ govern d'Anton¡ Martí va comunicar aleshores que la delegado andorrana no

estaría en mesura de negociar fins que no s'hagués constituTt un nou Govern i

aquesí bagues nomenaí una nova delegado, vers la fí deis mes de maíg del

2019.

De manera incomprensible i, albora, inadmissible el candidat Espot va

manifestar al Vicepresident de la Comissió Europea, Sr. Maros Sefcovic, duraní

la visita que aquesí va fer a Andorra el día 13 d'octubre de l'any passat, que les

auíoriíaís andorranes no pensaven pas interrompre les negociacions ... durant

la phase d!élection en Andorre en mars 2023."(Compte rendu de la Commission

de la visite du Vice-Président Sefcovic en Andorre, 13 octobre)
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Aquesta acíuació del cap de Govern en funcions es contraria a manifestacions

que ei propi Govern havia fet en el marc de 1'acord polític amb els grups

parlameníaris.

Semblant manera de procedir es inadmissible. Un govern en funcions no pot

continuar cap negociado internacional en nom d'Andorra.

L'artic!e 77 de la Constiíució esíableix que el Govem "... finalitza el seu mandat

quan acaba la legislatura" en conseqüéncia el candidaí Xavier Espot Zamora i

toí el seu equip están en fundons fíns a la formado del nou Govern i no

disposen de cap mandat per a comprometre Andorra en una negociado que té

enormes conseqüéncies peí futur del país.

En conseqüéncia instem públicament al cap de Govern en funcions a respectar

1'article 77 de la Constiíució i comunicar ais negociadors de la Comissió

Europea, tal i com va fer e! seu predecessor Aníoni Martí, que la delegado

andorrana no estará en mesura de negociar fins que no s'hagi constituTí un nou

Govem i aquest hagi nomenat una nova delegado.

Avui mateix ens hem dirigií ais Coprínceps per sol-licitar-los 1'empara per a qué

es respecti!'article 77 de la Constitució.

També hem aüregat una carta ais ambaixadors de Franga i Espanya a Andorra

així com al Vicepresidení de la Comissió Europea, Sr. Sefcovic, exposaní-los

que 1'actua! delegado negociadora andorrana no disposa de cap mandaí,

cTengá la dissolució del Consel! General, per a continuar les negociacions.

Andorra la Vella, 23 de febrer del 2023
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