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L’EQUIPARACIÓ DE LA NACIONALITAT ANDORRANA
PASSA PER L’ACORD D’ASSOCIACIÓ AMB LA UNIÓ EUROPEA
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Presentada per la Sr. Guillem Casal – Ponència de la Comissió Institucional
Més enllà dels criteris quantitatius i qualitatius
que envolten la nacionalitat andorrana també
és important analitzar el concepte de doble
nacionalitat. Perquè entenem, des de la Comissió institucional, que aquest debat requereix
una visió més global que ens permeti equiparar
la nacionalitat andorrana a la resta de nacionalitats europees. Val la pena, des de l'inici, deixar
clar que la posició de la Comissió Institucional
és garantir la prohibició de la doble nacionalitat
prevista en l'article 7.2 de la Constitució i esperem que aquest precepte continuï tenint plena
vigència en el futur. Però és necessari i imprescindible que aconseguim l'emancipació de la
nacionalitat andorrana.
Pel que fa a la doble nacionalitat, hi ha tantes
modalitats com països existents. Però dins
d'aquest gran ventall de possibilitats la norma
general apunta que els països més petits
tenen un posicionament més restrictiu en el
tema de la doble nacionalitat. Andorra, com és
totalment comprensible, segueix els preceptes
dels petits països. A ningú se li escapa que si
permetéssim la doble nacionalitat, ens trobaríem en una situació paradoxal, ja que la majoria de la ciutadania podria tenir una altra nacionalitat, majoritàriament l'espanyola, al mateix
temps que l'andorrana. Entenem que la prohibició de la doble nacionalitat descrita el 1993
pretenia evitar aquest fenomen paradoxal,
alhora que no volia posar Andorra en una situació tensional respecte als seus ciutadans i als
drets que aquests tenien dins i fora del Principat. Així mateix permetre les nacionalitats múltiples constituiria un risc del tot inassolible per la
identitat i la sobirania andorrana i a la llarga
podria qüestionar la nostra condició d'Estat.

Tornant al ventall de possibilitats que podem
observar respecte al concepte de doble nacionalitat, cal posar en relleu que generalment
els països miren aquest fenomen des d'un
punt de vista positiu que garanteixi els drets
dels seus ciutadans més enllà de les fronteres
del país de pertinença. Ara bé, entenem que
Andorra no té aquesta visió positiva envers la
doble nacionalitat. D’una banda, hem de ser
conscients i realistes, la nacionalitat andorrana té, avui en dia, certes limitacions respecte
a altres nacionalitats. I d’altra banda, els andorrans amb més d’una nacionalitat tindrien
més drets que els andorrans amb una sola
nacionalitat. És per això, que moltes vegades
els andorrans podrien decidir adquirir una
altra nacionalitat, per poder ampliar els seus
drets i expectatives.
Així doncs, la situació actual de prohibició de
la doble nacionalitat a qui perjudica realment i
principalment és als andorrans i és en aquest
sentit que cal entendre la problemàtica per
poder-la resoldre de la manera més idònia.
Alguns partits polítics pretenen legalitzar la
doble nacionalitat a fi de poder augmentar els
drets dels nacionals andorrans. Però nosaltres, entenem que un Estat ha de vetllar pels
drets dels seus nacionals, en el nostre cas
pels drets de la nacionalitat andorrana. Així
doncs, si permetem l'accés a una altra nacionalitat, estarem generant dues classes d'andorrans i rebaixarem la nacionalitat andorrana a un document que només serà vàlid dins
del Principat. A més, entenem que aquesta no
és la solució, ja que els andorrans continuaran
tenint un dèficit i menys drets que els multinacionals andorrans.

És en aquest sentit que des de la Comissió
Institucional reclamem un canvi de punt de
vista que implica equiparar la nacionalitat
andorrana respecte a altres nacionalitats. Així
el concepte de doble nacionalitat no seguirà
perjudicant els andorrans.
Doncs, entenem que la solució que s'emmarca dins de l'article 7.2 de la Constitució i que
alhora garanteix l'equiparació de la nacionalitat andorrana amb la resta de nacionalitats
passa per l'acord d'associació amb la Unió
Europea. És en aquest marc de negociació
que hem de lluitar per posar la nacionalitat
andorrana al nivell de la resta de nacionalitats
europees, fet que permetrà als andorrans
desenvolupar un projecte vital i professional
en un món globalitzat. La ciutadania andorrana ha d'emancipar-se per encarar els reptes
de futur i això ho garantirem si els estudiants
i professionals andorrans poden créixer més
enllà de les nostres fronteres amb igualtat de
condicions.
En aquest sentit, des de la Comissió Institucional entenem que si l'acord d'associació amb la
UE permet equiparar la nacionalitat i els drets
dels andorrans a l'exterior alhora que dóna
facilitats als andorrans a circular, treballar i
viure dins del territori europeu, aquesta
discussió sobre la legalització de la doble
nacionalitat acaba sent innecessària.

Per aquests motius us presentem les propostes de resolució següents:
Proposta de resolució
· Que el Govern així com el Grup Parlamentari
Demòcrata que formen part del pacte d’estat
per l’acord d’associació, defensin els interessos de la nacionalitat andorrana en el si de la
negociació de l’acord d’associació amb la Unió
Europea. Això ha de permetre equiparar la
nacionalitat andorrana respecte a la resta de
nacionalitats.
· Que la Comissió Institucional prepari un argumentari que descrigui el posicionament de
Demòcrates per Andorra respecte a la doble
nacionalitat tot defensant els drets i deures
dels andorrans i l’article 7.2 de la Constitució
tal com s'ha exposat en aquesta ponència.

