EXTRAS DIN CONSTITUȚIA HISTRIANEI

ARTICOLUL 10
Histriana întreţine şi dezvoltă relaţii paşnice cu toate statele şi, în acest
Relaţii
internaţionale cadru, relaţii de bună vecinătate, întemeiate pe principiile şi pe
celelalte norme general admise ale dreptului internaţional.

ARTICOLUL 11
(1) Statul histrian se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bunăcredinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte.

Dreptul
internaţional
(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul
şi dreptul
intern.
intern
(3) În cazul în care un tratat la care Histriana urmează să devină parte
cuprinde dispoziţii contrare Constituţiei, ratificarea lui poate avea loc
numai după revizuirea Constituţiei.

ARTICOLUL 20
(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile
cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia
Tratatele
internaţionale Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la
care Histriana este parte.
privind
drepturile
(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la
omului
drepturile fundamentale ale omului, la care Histriana este parte, şi
legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia
cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai
favorabile.

ARTICOLUL 148
(1) Aderarea Histrianei la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, în
scopul transferării unor atribuţii către instituţiile comunitare, precum şi al
exercitării în comun cu celelalte state membre a competenţelor prevăzute
în aceste tratate, se face prin lege adoptată în şedinţa comună a Camerei
Deputaţilor şi Senatului, cu o majoritate de două treimi din numărul
deputaţilor şi senatorilor.
Integrarea
în Uniunea (2) Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii
Europeană Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter
obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu
respectarea prevederilor actului de aderare.
(3) Prevederile alineatelor (1) şi (2) se aplică, în mod corespunzător, şi
pentru aderarea la actele de revizuire a tratatelor constitutive ale Uniunii
Europene.
(4) Parlamentul, Preşedintele Histrianei, Guvernul şi autoritatea
judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate
din actul aderării şi din prevederile alineatului (2).
(5) Guvernul transmite celor două Camere ale Parlamentului proiectele
actelor cu caracter obligatoriu înainte ca acestea să fie supuse aprobării
instituţiilor Uniunii Europene.

