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Article 62
1. Els consellers i els grups parlamentaris tenen dret d’esmena als
projectes i a les proposicions de llei.
2. El Govern podrà sol·licitar que no es debatin aquelles esmenes
que comportin increment de despeses o disminució d’ingressos
en relació amb els previstos a la Llei del pressupost general. El
Consell General, per majoria absoluta de la cambra, podrà oposar-se a aquella sol·licitud amb una moció motivada.
Article 63
Aprovada una llei pel Consell General, el síndic general en donarà
compte als coprínceps perquè, entre els vuit i quinze dies
següents, la sancionin, promulguin i n’ordenin la publicació en el
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Capítol III. Dels tractats internacionals
Article 64
1. Els tractats internacionals han d’ésser aprovats pel Consell
General per majoria absoluta de la cambra en els casos següents:
a) Tractats que vinculin l’Estat a una organització internacional.
b) Tractats relatius a la seguretat interior i a la defensa.
c) Tractats relatius al territori d’Andorra.
d) Tractats que afectin els drets fonamentals de la persona regulats al títol II.
e) Tractats que impliquin la creació de noves obligacions per a la
hisenda pública.
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f ) Tractats que creïn o modifiquin disposicions de naturalesa
legislativa o que requereixin mesures legislatives per a llur execució.
g) Tractats que versin sobre representació diplomàtica o funcions
consulars, sobre cooperació judicial o penitenciària.
2. El Govern informarà el Consell General i els coprínceps de la
conclusió dels altres acords internacionals.
3. Per a la denúncia dels tractats internacionals que afectin les
matèries enumerades a l’epígraf 1 també caldrà l’aprovació prèvia
de la majoria absoluta de la cambra.
Article 65
Per als interessos del poble andorrà, del progrés i de la pau internacionals, es podran cedir competències legislatives, executives o
judicials sempre que sigui a organitzacions internacionals i per
mitjà d’un tractat que ha d’ésser aprovat per una majoria de dues
terceres parts dels membres del Consell General.
Article 66
1. Els coprínceps participen en la negociació dels tractats que
afectin les relacions amb els Estats veïns quan versin sobre les
matèries enumerades en els apartats b), c) i g) de l’article 64.1.
2. La representació andorrana que tingui per missió negociar els
tractats assenyalats en el paràgraf anterior, comprendrà, a més
dels membres nomenats pel Govern, un membre nomenat per
cada copríncep.
3. Per a l’adopció del text del tractat caldrà l’acord dels membres
nomenats pel Govern i de cadascun dels membres nomenats pels
coprínceps.
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Article 67
Els coprínceps són informats dels altres projectes de tractats i d’acords internacionals i, a petició del Govern, poden ésser associats
a la negociació si així ho exigeix l’interès nacional d’Andorra,
abans de la seva aprovació en seu parlamentària.

Capítol IV. De les relacions del Consell General
amb el Govern
Article 68
1. Després de cada renovació del Consell General, en la primera sessió, que se celebrarà en el termini de vuit dies després
de la sessió constitutiva, es procedirà a l’elecció del cap de
Govern.
2. Els candidats han d’ésser presentats per una cinquena part dels
membres del Consell General. Cada conseller només pot avalar
una candidatura.
3. Els candidats han de presentar el seu programa i resultarà elegit aquell que, després d’un debat, en una primera votació pública i oral obtingui la majoria absoluta del Consell General.
4. En el cas que fos necessària una segona votació tan sols poden
presentar-se els dos candidats que hagin obtingut els millors
resultats en la primera votació. Serà proclamat com a cap de
Govern el candidat que obtingui més vots.
5. El síndic general comunicarà als coprínceps el resultat de la
votació perquè el candidat elegit sigui nomenat cap de Govern i
en contrasignarà el nomenament.
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