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1.1.2.1.1. Proxectos de lei

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 24 de marzo de
2014, adoptou o seguinte acordo:

Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de

emendas

- 21335 (09/PL-000017)
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xus-
tiza
Proxecto de lei de medidas urxentes derivadas da entrada en
vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización
e sustentabilidade da Administración local

Examinado o devandito proxecto, e logo de verificar que
reúne a documentación e os antecedentes previstos no artigo
111 do Regulamento, a Mesa, por unanimidade, acorda:

1º. Admitir a trámite o devandito proxecto de lei polo proce-
demento lexislativo de urxencia.

2º. Oír a Xunta de Portavoces para a súa asignación á Comi-
sión e ordenar a súa publicación no Boletín Oficial do Par-
lamento de Galicia.

3º. Abrir o prazo regulamentario de 8 días hábiles para a pre-
sentación de emendas, que comezará a contar a partir do día
seguinte ao da publicación no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia. O prazo remata o día 3 de abril de 2014, ás 18.30
horas.

Santiago de Compostela, 25 de marzo de 2014

Pilar Rojo Noguera
Presidenta

1.5. Procedementos relativos a outras institucións e ór-
ganos
1.5.4. De ámbito europeo

1.5.4.1. Unión Europea

Resolución da Presidencia, do 24 de marzo de 2014, pola que se

admite a trámite o escrito das Cortes Xerais polo que se achega

documentación relativa á Consulta sobre a aplicación do prin-

cipio de subsidiariedade na Proposta de directiva do Parla-

mento Europeo e do Consello relativa á aproximación das lexis-

lacións dos Estados membros sobre caseínas e caseinatos

destinados ao consumo humano e pola que se derroga a Direc-

tiva 83/417/CEE do Consello  [COM (2014) 174 final] [2014/0096

(COD)]

-09/UECS-000164 (21290)
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiaridade
sobre a  Proposta de directiva do Parlamento Europeo e do
Consello relativa á aproximación das lexislacións dos Esta-
dos membros sobre caseínas e caseinatos destinados ao con-
sumo humano e pola que se derroga a Directiva 83/417/CEE
do Consello  [COM (2014) 174 final] [2014/0096 (COD)]

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co
número 21290, o escrito das Cortes Xerais polo que se
achega documentación relativa á solicitude da Comisión
Mixta para a Unión Europea en relación coa consulta sobre
a aplicación do principio de subsidiariedade na Proposta de
Directiva do Parlamento Europeo e do Consello relativa á
aproximación das lexislacións dos Estados membros sobre
caseínas e caseinatos destinados ao consumo humano e pola
que se derroga a Directiva 83/417/CEE do Consello  [COM
(2014) 174 final] [2014/0096 (COD)].

Conforme o establecido na norma segunda das Normas
reguladoras do procedemento para o control do principio de
subsidiariedade nos proxectos lexislativos da Unión Euro-
pea (nos BOPG núms. 276, do 16 de xullo de 2010, e 446,
do 7 de abril de 2011), resolvo:

1º. Trasladarlles o referido escrito á Comisión de Asuntos
Europeos e aos portavoces dos grupos parlamentarios e
ordenar a súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia.
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2º. Conforme o disposto na norma terceira das citadas nor-
mas, no prazo dos dez días naturais seguintes á remisión do
proxecto de acto lexislativo, os grupos parlamentarios pode-
rán presentar propostas de ditame motivado nas que deberán
expoñer as razóns polas que consideran que o proxecto de
acto lexislativo da Unión Europea resulta contrario, en todo
ou en parte, ao principio de subsidiariedade.

As propostas de ditame motivado presentaranse ante a Mesa
da Comisión Permanente non Lexislativa para Asuntos
Europeos, que as cualificará e admitirá a trámite se reúnen
os requisitos establecidos neste acordo.

A ausencia de propostas de ditame determinará a finaliza-
ción do procedemento.

3º. Dar conta desta resolución na próxima reunión da Mesa
que teña lugar.

Santiago de Compostela, 24 de marzo de 2014

Pilar Rojo Noguera
Presidenta
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