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Løggildað umboð fyri fólkið í Katalonia:
Barcelona, 10. oktober 2017
TIL STJÓRNARSKRIVSTOVU TINGSINS
Lluís M. Corominas i Díaz, forseti í Junts pel Sí tingbólkinum,
Marta Rovira í Vergés, talskvinna í Junts pel Sí tingbólkinum,
Mireia Boya e Busquet, forseti í Candidatura d’Unitat Popular
- Crida Constituent Parliamentary Group, Anna Gabriel i Sabaté, talskvinna í Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent Parliamentary Group, løgdu - sambært reglu 151 og 152 í
Tingsins lóg um mannagongdir, hesi uppskot til samtyktar fram
eftir aðalorðaskifti um at seta í verk grein 155 í sponsku grundlógini í Katalonia og møguligar avleiðingar (file 255-00004/11).
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UPPSKOT TIL SAMTYKTAR

Uppskot til samtyktar nr. 1
Yvirlýsing hjá umboðum fyri Katalonia.
Tann 10. oktober skrivaðu umboð fyri tingbólkin hjá Junts pel
Sí og CUP-Crida Constituent undir hesa yvirlýsing í Tinginum
í Katalonia:

YVIRLÝSING HJÁ UMBOÐUM FYRI KATALONIA
Til fólkið í Katalonia og allar heimsins tjóðir.
Grundvøllirnir í grundlógini í Lýðveldinum Katalonia eru rættvísi og verulig mannarættindi fyri einstaklingar og fyri felagsskapin, ómissandi grundarlag, sum vísir týdningin í søguligum
heimildum og lógar- og stovnsligari siðvenju í Katalonia.
Katalanska tjóðin, hennara mál og mentan hava túsund ára
gamla søgu. Í øldir hevur Katalonia kunnað brúkt og fegnast
um sínar egnu stovnar, sum hava arbeitt við sjálvsavgerðarrætti, og katalanska stjórnin (Generalitat) hevur verið fremsta
dømi um tey søguligu rættindini hjá Katalonia. Í frælsistíðarskeiðum hevur parlametarisma verið støðið, sum hesir stovnar
hava verið bygdir á, veitt gjøgnum Tingið í Katalonia og myndað í Grundlógini í Katalonia.
Í dag endurstovnar Katalonia fult sjálvræði (mist og leingi
saknað) eftir at hava strembað í fleiri tíggjuáraskeið erliga og
trúfast eftir stovnsligari samtilveru við fólkinum á Iberisku
hálvoynni.
Síðani góðkenningina av tí sponsku grundlógini í 1978 hava katalanskir politikarar havt ein høvuðsleiklut við sínum fyrimyndarliga, trúfasta og demokratiska hugburði mótvegis Spania
við eini djúpari kenslu av at vera partur av statinum.
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Spanska ríkið hevur svarað upp á hetta trúfesti við at nokta at góðkenna Katalonia sum tjóð og hevur loyvt avmarkað
sjálvstýri, meira fyrisitingarligt enn politiskt. Í eini tilgongd
við nýggjari miðsavning verður farið sera órættvíst fram í fíggjarmálum, afturat málsligum og mentanarligum mismuni.
Sjálvstýrisskipanin, sum katalanska tingið og spanska senatið
hava góðkent, og sum er viðurkend av katalanska fólkinum í
eini fólkaatkvøðu, skuldi verða tann nýggja støðuga og varandi
skipanin fyri sínamillum sambandið millum Katalonia og Spania. Men tann politiska semjan varð brotin av dómi í stjórnarrættinum, sum hevur verið atvoldin til nýggj kærumál hjá borgarunum.
Fylgjandi krøvum hjá stórum meiriluta av borgarum í Katalonia hava tingið, stjórnin og borgaraliga samfelagið fleiri ferðir
kravt, at fólkaatkvøða um sjálvstýri skuldi haldast.
Tá stjórnin í Katalonia varnaðist, at ríkisstovnar havnaðu øllum samráðingum, hava brotið grundreglur fyri demokrati og
sjálvræði og hava skúgvað lógaramboð, sum eru tøk í grundlógini, til viks, kravdi Generalitat de Catalunya (stjórnin í Katalonia) fólkaatkvøðu til tess at útinna sjálvsavgerðarrættin, sum er
viðurkendur í altjóðalóg.
At skipa og halda fólkaatkvøðuna førdi til avtøku av sjálvstýrinum í Katalonia og í roynd og veru til undantaksstøðu.
Tann harðliga løgregluatgerð av hernaðarligum slag, sum
spanski staturin framdi ímóti katalanskum borgarum, gjørdi
seg aftur og aftur inn á teirra borgaraligu og politisku rættindi
og grundreglur í mannarættindum og stríddi ímóti altjóða avtalum, sum spanska ríkið hevur skrivað undir og staðfest.
Túsundtals fólk eru vorðin kannað, handtikin, rættarsøkt, forhoyrd og hótt við harðari fongsulsrevsing, eisini hundraðtals
fólkavaldir og stovnsembætismenn og serfrøðingar í samskifti,
fyrisiting og samfelag.
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Spanskir stovnar, sum áttu at verið partsleysir, vart grundleggjandi rættindi og roynt semju í politiskum stríði, eru vorðnir
krókur og lykkja í hesum álopum og hava latið borgararnar í
Katalonia standa verjuleysar.
Hóast harðskap og kúging til at royna at forða eini demokratiskari, friðarligari tilgongd hevur meirilutin av katalanska fólkinum atkvøtt fyri at stovna Lýðveldið Katalonia.
Stovnanin av katalanska Lýðveldinum hevur støði í, at tað er
neyðugt at verja frælsi, trygdina og samtilveruna hjá øllum borgarum í Katalonia og at nærkast einum stati, sum byggir á lóg
og rætt, og einum dygdargóðum fólkaræði, og er svar upp á
spanska ríkisins roynd at forða tjóðum at útinna sín sjálvsavgerðarrætt.
Fólkið í Katalonia er lóglýðið, og virðing fyri lógini er og verður
hornasteinur í Lýðveldinum. Staturin Katalonia fer at góðtaka
og lýða allar ásetingar, sum eru í hesari frælsislýsing og síggja
til, at lógartrygdin og varðveitingin av teimum undirskrivaðu
avtalunum verða partur av stovnandi andanum í Lýðveldinum
Katalonia.
Stovnanin av katalanska Lýðveldinum er ein hond útrætt til
samrøðu. Við virðing fyri katalanskari siðvenju viðvíkjandi sáttmálagerð halda vit fast við okkara lyfti at røkka semjum fyri at
loysa politiskar ósemjur. Samstundis staðfesta vit brøðralag og
samhuga við heimsins tjóðum og serstakliga teimum, sum hava
sama mál og somu mentan og búgva í sama evro-miðalhavsøki
sum vit til at verja einstaklings- og felagsskapsfrælsi.
Lýðveldið Katalonia gevur møguleika at bøta núverandi demokratiskar og sosialar skeivleikar og byggja eitt samfelag, sum
er ríkari, rættvísari, tryggari, burðardyggari og nógv meira
stuðlandi.
Vísandi til omanfyristandandi gera vit, tey demokratisku umboðini hjá katalanska fólkinum, sum útinna sín frælsa rætt til
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sjálvsavgerðarrætt í samsvari við heimild frá borgarunum í Katalonia kunnugt, at:
Vit stovna Lýðveldið Katalonia sum ein óheftan, sjálvstýrandi
stat, byggjandi á lóg, fólkaræði og sosiala vælferð.
Vit skipa ígildiskomu av Lóg um løggilt skifti og Stovnsetan av
Lýðveldinum.
Vit byrja grundlógararbeiðið, sum skal vera demokratiskt, hava
støði í borgarunum, við luttøku tvørtur um mørk og bindandi.
Vit staðfesta okkara vilja til at samráðast við Spania uttan undantreytir til at leggja grund undir eina samstarvsskipan til
gagn fyri báðar partar. Samráðingarnar skula neyðturviliga
vera á jøvnum føti.
Vit boða altjóða samfelagnum og myndugleikum í Evropasamveldinum frá stovnsetanini av Lýðveldinum Katalonia og uppskotinum um samráðingar við Spania.
Vit heita á altjóða samfelagið og myndugleikar í Evropasamveldinum at leggja uppí til at steðga brotunum á borgaralig og
politisk rættindi, sum nú eru, og at hava eftirlit við og fylgja við
samráðingartilgongdini við spanska statin.
Vit orða okkara vilja at fremja eitt evropiskt verkevni, sum
styrkir borgaranna sosialu og demokratisku rættindi, og vit
lova framhaldandi at halda – uttan steðg og av okkara eintingum – løgfrøðiligar siðvenjur í Evropasamveldinum og í
spanska statinum og katalanskt sjálvstýri, sum henda siðvenja borgar fyri.
Vit staðfesta, at Katalonia hevur ótvískiljandi rætt at gerast
partur av altjóða samfelagnum so skjótt, sum til ber. Tann nýggi
staturin játtar at virða altjóða skyldur, sum eru galdandi í løtuni
í hansara øki og at halda fram at taka undir við altjóða sáttmálum, sum kongsríkið Spania hevur skrivað undir.
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Vit heita á allar statir og altjóða felagsskapir at viðurkenna
Lýðveldið Katalonia sum ein óheftan, sjálvstýrandi stat.
Vit heita á katalansku stjórnina (Generalitat) at taka neyðug stig
til tess at gera tað møguligt at fremja til fulnar hesa Frælsisyvirlýsing og Lóg um løggilt skifti og Stovnsetan av Lýðveldinum.
Vit kalla á hvønn einstakan borgara í Lýðveldinum Katalonia at
gera okkum verdig til tað frælsi, vit hava sjálv veitt okkum og
at byggja ein stat, sum broytir okkara felags dreymar til gerðir
og atburð.
Vit viðurkenna ta heimild, sum fólkið í Katalonia hevur latið
sambært fólkaatkvøðuni um sjálvsavgerðarrætt 1. oktober, og
vit lýsa, at Katalonia gerst ein sjálvstøðugur statur, sum er eitt
lýðveldi.

UPPSKOT UM SAMTYKT
Tingið í Katalonia boðar frá, at tað vrakar avgerð sponsku stjórnarinnar um at leggja uppskot um tiltøk fyri spanska senatið við
tí endamáli at eyðlýsa, hvat stendur í grein 155 í sponsku grundlógini. Tiltøkini í uppskotinum, sum falla uttan fyri núverandi
lógarkarm, hava við sær avtøku av sjálvræði í Katalonia. Tey
seta eisini sponsku stjórnina inn í staðin fyri katalansku stjórnina (Generalitat) at hava eftirlit við tinginum í Katalonia, eitt
tiltak, sum ikki bert ikki kann góðtakast, men eisini er eitt álop
á demokrati, sum ikki hevur verið at sæð í 40 ár.
Vit hava boðið samráðing og samrøðu, og svarið hevur verið
grein 155 í grundlógini og burturbeining av okkara sjálvstýri.
Aftursvarið hevur víst politiska valdsnýtslu átøk valdsnýtsluni
1. oktober.
Tingið samtykkir at eggja stjórnini at taka allar neyðugar avgerðir til at menna Lóg um løggilt skifti og Stovnsetan av
Lýðveldinum og serstakliga:
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•

At almannakunngera neyðugar fyriskipanir og útvega fólk
og útgerð til fyrisitingina, sum krevst til at skipa fyri útgávu av skjølum, sum prógva katalanskan tjóðskap.

•

At áseta reglur fyri tilgongdini at útvega sær katalanskan
ríkisborgararætt í samsvari við treytirnar í grein 8 og aðru
endaligu áseting.

•

At virka fyri, at ein avtala verður undirskrivað við stjórnina í kongsríkinum Spania um dupultan ríkisborgararætt í
samsvari við grein 9.

•

At samtykkja í samsvari við grein 12.1 neyðug átøk til at
tillaga, broyta og seta í verk staðbundnar, sjálvstýris- og
ríkislógir, áðrenn Lóg um løggilt skifti og Stovnsetan av
Lýðveldinum koma í gildi.

•

At samtykkja í samsvari við ásetingar í grein 12.3 neyðugar fyriskipanir til tess at fáa afturmenning og virknisdygd í lógarreglurnar, sum vóru í gildi undan teimum
nógvu lógarásetingum, sum settu tær úr gildi varandi
ella fyribils, vegna dómsvaldið hjá grundlógarrættinum
og hinum rættunum, serstakliga viðvíkjandi øllum hasum
skattaembætismonnunum og øðrum skattastarvsfólki
og teimum, sum arbeiða við at menna amboð at basa
fátækdømi og ójavna.

•

At virka fyri, at allir statir og stovnar góðkenna Lýðveldið
Katalonia.

•

At áseta, nýtandi rættar mannagongdir og sambært ásetingum í grein 15, hvørjar altjóða avtalur skula vera í gildi,
og hvørjar eiga at vera settar úr gildi.

•

At áseta í samsvari við grein 17 á hvønn hátt øll embætisfólk hjá spanska ríkinum, sum higartil hava arbeitt í almennari fyrisiting í Katalonia, fyri lokala umsiting í Katalonia,
fyri universitet í Katalonia, í rættarumsitingini, í stovnsumsiting fyri statin Katalonia ella katalansk embætisfólk
í arbeiði hjá spanska ríkinum uttan fyri Katalonia, kunna
10

Propostes de resolució

takast upp í fyrisitingina hjá stjórnini í Katalonia (Generalitat de Catalunya) uttan so, at tey greidliga nokta.
•

At boða tinginum frá einum lista av sáttmálum, avtalum
og semjum, sum skula takast yvir av Lýðveldinum Katalonia í samsvari við ásetingarnar í grein 19.

•

At virka fyri einari avtalu við Spania viðvíkjandi samlaging
av starvsfólki og yvirtøku av sáttmálum, nevndir í broti IV
og V, í samsvari við ásetingarnar í grein 20.

•

At taka avgerð um alt, sum er týdningarmikið, og taka
neyðug stig til at útinna búskaparligan, sosialtrygdar-,
skatta- og matrikkul myndugleika í samsvari við ásetingarnar í grein 80, 81, 82 og 83 og skipa, um neyðugt,
skiftistíðarskeið millum fyrisitingarnar, so at tænastan er
hóskandi.

•

At virka fyri lógarbeiði og atgerðum, sum eru neyðugar til
at stovna ein almennan menningarbanka, sum skal veita
tænastur til framleiðslubúskapin.

•

At virka fyri lógarbeiði og atgerðum, sum eru neyðugar til
at stovna Katalonia Banka, sum skal virka sum miðbanki
og ansa eftir støðufesti í fíggarskipanum.

•

At virka fyri lógarbeiði og atgerðum, sum eru neyðugar til
at skapa aðrar eftirlitsmyndugleikar við tí virksemi, sum
hoyrir til.

•

At byrja eitt samráðingarumfar við Spania í samsvari við
ásetingarnar í grein 82 til at gera av, um neyðugt og í hvussu stóran mun Lýðveldið Katalonia skal yvirtaka fíggjarlig
og búskaparlig rættindi og skyldur hjá kongsríkinum Spania.

•

At seta upp eitt yvirlit yvir ognir hjá Spania, sum eru innan
fyri markið hjá Katalonia, til tess at fáa í lag yvirtøku av
ognarrætti til Lýðveldið Katalonia í samsvari við ásetingarnar í grein 20.
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•

At orða eitt uppskot um sundurbýting av ognum og skuldum millum kongsríkið Spania og Lýðveldið Katalonia,
sum byggir á altjóða viðurkend metingarstøði, og byrja
eitt samráðingarumfar millum umboð fyri bæði ríki og
leggja semjuna, um ein slík verður rokkin, fyri katalanska
tingið til góðkenningar.

Tingið fer undir eina kanning til at staðfesta ábyrgdina hjá
sponsku stjórnini, hennara stovnum og undirnevndum av at
heimila brotsverk viðvíkjandi broti á grundfest, persónlig og
felagslig rættindi til tess at forða fólkinum í Katalonia at útinna
sín rætt at atkvøða 1. oktober.
Henda kanningarnevnd verður mannað við tinglimum úr tingflokkunum, serfrøðingum innanlands og uttanlands, anti-svik
skrivstovuni, Umboðsmansskrivstovuni og katalanska løgfrøðingafelagnum og við umboðum fyri mannarættindafelagsskapir, veitandi vissu fyri at altjóða felagsskapir eru umboðaðir.
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UPPSKOT TIL SAMTYKTAR nr. 2
Grundlógararbeiði
Tingið í Katalonia er samt um:
At lýsa inngang og upplating av grundlógararbeiðinum.
At eggja stjórnini (Generalitat) at:
a) Beinanvegin at seta í gongd alt menniskjaligt, alment og sosialt tilfeingi eins og materiellar miðlar í sínum ráði til tess at
seta í verk tað demokratiska, borgarabundna, tvørgangandi,
luttakandi og bindandi grundlógararbeiði, sum skal enda við,
at Tingið, sum er tilnevnt, Tjóðfundur á grundlógarvali, orðar
og samtykkir grundlógina í Lýðveldinum.
b) At skipa innan fimtan dagar Ráðleggingarnevnd fyri grundlógartilgongdina til at leiðbeina í ráðgevingartíðarskeiðinum,
stýrd av tí skipaða borgaraliga samfelagnum.
c) At innkalla til, útbreiða og fremja avgerðargongdina í grundlógartilgongdini, at savna saman tey skipaðu uppskotini í
grundlógarbólkinum og senda tey til almennar viðmerkingar,
sum verða at mynda eina bindandi heimild til Tingið, sum er
tilnevnt Tjóðfundur á grundlógarvali.
d) At útskriva grundlógarval, tá ið øll stig í grundlógartilgongdini eru liðug.
e) At eggja øllum kommunalum og sosialum umboðum at mynda pallin, sum virkar fyri grundlógartilgongdini ella Tjóðarsemju innan ein mánað.
f) At seta tingnevnd innan fimtan dagar at fylgja við í grundlógartilgongdini, til tess at verja - ikki órógva arbeiðið hjá virkandi pallinum, men tryggja, at hann fær framt sítt arbeiði og eisini fullført sítt hálvárs skeið, sum varð ásett í lógini til hansara
menning og niðurstøður.
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g) At eggja staðbundnum nevndum til at virka fyri grundlógarorðaskifti á staðnum við at stuðla borgarum at taka lut og
lata hjálpartól og síni egnu høli, sum eru neyðug til at fáa rættiliga gongd á orðaskifti millum borgarar.
Tingborgin 27.oktober, 2017
Lluís M. Corominas i Díaz
Forseti í Junts pel Sí
Marta Rovira i Vergés
Talsfólk hjá Junts pel Sí
Mireia Boya e Busquet
Forseti í Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Anna Gabriel i Sabaté
Talsfólk fyri Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
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