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Nûnerên rewa yên gelê Katalonyayê:
Barselona, 10ê Çirî 2017

Di 27-ê Çirî, 2017-an de ji hêla Parlamentoya Katalonyayê ve hat
qebûl kirin

Biryarnameya Parlamentoyê ya 27ê Çiriya Pêşîn a 2017an li ser Komara
Katalonyayê

JI BO BUROYA PARLEMENT
Lluís M. Corominas i Díaz, serokê Koma Parlamentoyê Junts pel Sí, Marta Rovira i
Vergés, berdevka Koma Parlamentoyê ya Junts pel Sí, Mireia Boya e Busquet,
serokê Koma Parlamentoyê Candidatura d'Unitat Popular – Crida Constituent, Anna
Gabriel i Sabaté, berdevkê Koma Parlamentoyê Candidatura d'Unitat Popular – Crida
Constituent, li gorî Rêzikên 151 û 152 ya Rêziknameya Parlamentoyê, pêşniyarên
jêrîn ji bo çareseriyên li dû Nîqaşa Giştî ya li ser sepandina xala 155-an a qanûna
bingehîn a Spanî li Katalonyayê û bandorên wê yên gengaz (pel 255-00004 / 11).
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ÇARESERIYEN TÊN PEŞNIYAR KIRIN
Çareseriya tê Peşniyar kirin Jimar 1

Di 27-ê Çirî, 2017-an de ji hêla Parlamentoya Katalonyayê ve hat
qebûl kirin

Daxuyaniya nûnerên Katalonyayê

Di 10ê Çirî de wekîlên Koma Parlamentoyê ya Junts pel Sí û CUP-Crida
Damezrêner, li Parlamentoya Katalonyayê yên jêrîn îmze kirin:
DAXUYANIYA NÛNERÊN KATALONYAYÊ
Ji gelê Katalonyayê û hemû gelên cîhanê re.
Bingehên qanûna bingehîn a Komara Katalonî dadwerî û mafên mirovî yên takekesî
û kolektîf ên hundurîn in, bingehên neguhêzbar ên ku wateya rewatiya dîrokî û
kevneşopiyên qanûnî û sazûmanî yên Katalonyayê didin.
Miletê Katalan, xwedî ziman û çand û xwedî dîroka hezar salan e. Bi sedsalan e,
Catalonia bi sazûmanên xwe yên ku bi tevahî xwe-rêvebirin, û Generalitat wekî
mezintirîn îfadekirina mafên dîrokî yên Katalonyayê, bi sazûmanên xwe yên ku bi
tevahî xwe birêve birine, hatiye xwedîkirin û kêfa wan hatiye. Di serdemên azadiyê
de, parlamenterî bûye pêgeha ku ev sazî li ser hatine damezrandin, di Parlamentoya
Katalonyayê de hatiye rêve kirin û di Destûra Bingehîn a Katalonyayê de teşe girtiye.
Îro Katalonyayê piştî dehsalan bi dilsozî û dilsoziya ku bi gelên Iberia Peninsula
(Nîvgirava berberiyê) re bihevre sazûmanî digerin, serweriya xwe ya tevahî (winda û
dirêj digeriya) vedigerîne.
Ji dema pejirandina Destûra Bingehîn a Spanî ya 1978-an ve, siyaseta Katalonî bi
helwesteke mînak, dilsoz û demokratîk li hember Spanya, bi hestek kûr a beşek ji
Dewletê, roleke sereke lîst.
Dewleta Spanya bersiva vê dilsoziyê bi redkirine da ku Katalonyayê wekî netewe nas
bike; û xweseriya bi sînor, ji ya siyasî bêtir îdarî, û di pêvajoya ji nû-navendbûnê de; ji
bilî cûdakariya zimanî û çandî dermankirinek kûr a aborî ya neheq jî bikar tîne.
Statuya Xweseriyê, ku ji hêla Parlamentoya Katalonya û Senatoya Spanî ve hate
pejirandin, û ji hêla hemwelatiyên Katalonî ve di referandûmê de hate pejirandin,
diviyabû bibe çarçova nû ya aram û mayînde ji bo têkiliyên dualî di navbera
Katalonya û Spanya de. Lê ew peymanek siyasî bû ku bi biryara Dadgeha Destûrî
hate şikandin ku bû sedema derketina giliyên welatiyên nû.

1

Kanalîkirina daxwazên piraniya mezin a welatiyên Katalonyayê; parlamento, Hikûmet
û civaka sivîl gelek caran banga pêkanîna referandûma çarenûsê kirine.
Bi dîtina ku saziyên Dewletê her muzakerek red kir, wan bingehên demokrasî û
xweseriyê binpê kirin, û mekanîzmayên qanûnî yên di Destûrê de hene paşguh kirin.
Ji ber vê yekê Generalitat a Katalonya ji bo karanîna mafê çarenûsê ku di qanûnên
navneteweyî de hatî nas kirin banga referandûmê kir.
Rêxistin û birêvebirina referandûmê bû sedema rawestandina rêveberiya xweser li
Katalonyayê û sepandina de facto ya rewşa awarte.
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Operasyona polîsan bi awayêk hov û xwezayî û şêwazek leşkerî ku ji hêla dewleta
Spanî ve li dijî welatiyên Katalonî hate meşandin û bi awayekî giran rêgezên Mafên
Mirovan ên
û peymanên
navneteweyî
yên ku ji hêla
Di 27-ê Çirî, 2017-an
desivîl
ji hêla
Parlamentoya
Katalonyayê
vedewleta
hat Spanî ve hatî
îmzekirin û pejirandin jî hatin binpê kirin.

qebûl kirin

Bi hezaran kes hatin lêpirsîn, binçav kirin, dadgeh kirin, pirsîn û bi cezayên giran ên
zindanê hatin tehdîd kirin, di nav de bi sedan karmend û pisporên hilbijartî û
sazûmanî yên bi têkilî, rêveberî û civaka sivîl ve girêdayî.
Saziyên Spanî, en ku mafên bingehîn biparêzin û nakokiya siyasî hakem bikin û divê
bêalî bimînin, bûne perçeyek van êrîşan û hemwelatiyên Katalonyayê bêparastin
hiştin.
Tevî tundî û zordariyê hewl dan ku pêşî li pêvajoyek demokratîk û aştiyane bigirin,
piraniya welatiyên Katalonyayê dengê erê dan ji boy damezrandina Komara
Katalonyayê.
Avabûna Komara Katalonyayê li ser bingeha pêdivîbûna parastina azadî, ewlehî û
bihevre jiyîna hemî hemwelatiyên Katalonyayê ye, û ber bi dewletek li ser bingeha
serweriya yasa û demokrasiyek bi kalîte û mezintir ve diçe, lê dewleta Spanî rê li ber
karanîna mafê çarenûsa gelan digire.
Mirovên Katalonyayê pir ji qanûnê hez dikin, û rêzgirtina ji qanûnê re kevirê bingehîn
ê Komarê ye û dê wisa jî bimîne. Dewleta Katalonî dê hemî bendên ku vê danezanê
pêk tînin bicive û bi qanûnî tevbigere û piştrast bike ku ewlehiya dadrêsî û parastina
peymanên abonekirî dê bibe perçeyek ji giyanê damezrînerê Komara Katalonî.
Mirovên Katalonyayê pir ji qanûnê hez dikin, û rêzgirtina ji qanûnê re kevirê bingehîn
ê Komarê ye û dê bibe. Dewleta Katalan dê hemî bendên ku vê danezanê pêk tîne
bicive û bi qanûnî tevbigere û piştrast dikin ku ewlehiya qanûnî û domandina
peymanên abonekirî dê bibe perçeyek ji ruhê damezrîner ê Komara Katalan.
Avabûna Komarê ji bo diyalogê destêkî dirêjkirî ye. Bi minasebeta kevneşopiya
Katalaniyan ya çêkirina peymana, em pabendî soza xwe ne ku rêkeftinan wekî rêyek
çareserkirina nakokiyên siyasî girêdidin. Di heman demê de, em biratî û hevsoziya
xwe bi gelên mayî yên cîhanê re dubare dikin, û nemaze jî, yên ku di parastina
azadiya takekesî û kolektîf de ziman û çand û herêma Euro-Deryaya Spî bi wan re
parve dikin.
1

Komara Katalonyayê fersendek e ku kêmasiyên demokratîk û civakî yên heyî rast
bike û civakek ku pêşkeftîtir, dadperwertir, ewletir, domdartir û pir bêtir piştgir be, ava
bike.
Bi dîtina hemî jorîn, em, nûnerên demokratîk ên gelê Katalonyayê, di xebata
serbixwe ya mafê çarenûsê de, û li gorî vê peywirê ku ji hemwelatiyên Katalonyayê
hatî stendin:
Em Komara Katalonyayê DAMEZRÎNIN, wekî Dewletek serbixwe û serwer li ser
bingeha qanûnan, demokrasî û refaha civakî.
Zagonê Veguhêzîna Hiqûqî û Weqfa Cumhuriyetê destpêkir.
Em Pêvajoya damezrîner a ku dê demokratîk, bingeha hemwelatiyê, derbazî,
beşdarî û girêr be DESTPÊDIKIN.
5
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Em îradeya vekirina danûstandinên bi Spanyayê re bê pêşmerc BEYAN DIKIN, ji bo
damezrandina sîstemek hevkar ji bo berjewendiya her du aliyan. Pêdivî ye ku
danûstandin li ser bingehek
wekhev
bin.2017-an de ji hêla Parlamentoya Katalonyayê ve hat
Di 27-ê
Çirî,
qebûl Ewropî
kirin ya
EM TÎNIN BER BALA civaka navneteweyî û rayedarên Yekîtiya
damezrandina Komara Katalan û pêşniyara danûstandinên bi Spanya re.
Em PEŞNİYAR DIKIN civaka navneteweyî û rayedarên Yekîtiya Ewropî ku
destwerdanê bikin da ku binpêkirina mafên sivîl û siyasî yên heyî rawestînin, û
pêvajoya danûstandinên bi Dewleta Spanî re bişopînin.
Em vîna xwe DIYAR DIKIN ji bo avakirina projeyek Ewropî ya ku mafên civakî û
demokratîk ên hemwelatiyan xurt dike, û her weha pabendiya me ya domandina
sepandin - bêyî rawestandin û bi rengek yekalî - normên fermanên qanûnî yên
Yekîtiya Ewropî, û yên ya Dewleta Spanî, û xweseriya Katalanî ku ev norm
veguhezîne.
EM BEYAN DIKIN Katalonyayê xwedî vînek ji dil û can e ku berî demêk zûtirîn de di
nav civaka navneteweyî de entegre bibe. Dewleta nû dipejirîne ku rêzê ji
berpirsiyariyên navneteweyî re bigire ku niha di nav axa wan de têne sepandin û
pabendî peymanên navneteweyî be yên ku ji aliyên Keyaniya Spanî ve hatin îmze
kirin.
Em TIKA ji hemî Dewlet û rêxistinên navneteweyî dikin ku Komara Katalonyayê
wekî Dewletek serbixwe û serwer nas bikin.
Em PEŞNİYARÎ Hukûmeta Generalitat dikin ku tedbîrên pêwîst bigire da ku gengaz
be ku ev Danezana serxwebûnê û bendên Zagona Veguheztina Qanûnî û Weqfa
Komarê bi tevahî were bicîh kirin.
Em BANG li her yek û her hemwelatiyê Komara Katalonyayê dikin ku me layiqî
azadiya ku me ji xwe re diyarî kiriye bikin û dewletek ava bikin ku îlhamên meyên
kolektîf wergerîne çalakî û tevgerê.
Em peywira gelê Katalonyayê ya ku di referandûma çarenûsa 1-ê Çirî de diyar kirî
EM QEBÛL DIKIN û radigihînin ku Katalonya di teşeya Komarê de dibe dewletek
serbixwe.
1

ÇARESERIYEN TÊN PEŞNIYAR KIRIN
Parlamentoya Katalonyayê biryara Hikûmeta Spanyayê red dike ku pêşniyarek
pêşkêşî Senatoya Spanyayê dike da ku diyar bike çi di xala 155-an a Destûra
Bingehîn a Spanyayê de heye. Tedbîrên pêşniyarkirî, ku dikevin derveyî çarçova
qanûnî ya heyî, tê wateya tasfiyekirina rêveberiya xweser a Katalonyayê.Hikûmeta
Spanî wekî şûna Hikûmata Generalitat û wekî sansurê Parlamentoya Katalonyayê bi
cî dikin, ev tedbîrek ne tenê ku nayê pejirandin, ev di heman demê de êrîşek li dijî
demokrasiyê ye ku di 40 salên paşîn de ne hatî dîtin.
Me danûstandin û diyalog pêşkêş kir û bersiva wan xala 155-an a Qanûna Bingehîn
e û tasfiyekirina rêveberiya xweser e. Bersiv hêzek siyasî bû ku dişibiya bikaranîna
hêzê ya 1-ê Çirî.
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Parlamento biryar digire ku ji Hikûmetê bixwaze ku hemî biryarên hewce qebûl bike ji
bo pêşxistina Zagona Veguhêzîna Hiqûqî û Bingeha Komarê û bi taybetî:

Di 27-ê Çirî, 2017-an
de ji hêla
Parlamentoya
Katalonyayê
ve hat û di warê maddî de
Ji bo weşandina
Biryarnameyên
pêwîst,
peydakirina karmend
qebûl
karûbarên îdarî yên
ji bokirin
derxistina ji welatiyan re belgeyên pejirandina welatîbûna
Katalanî.

-Ji bo sazkirina rêziknameya prosedûrê ji bo destxistin a welatîbûna Katalanî, li gorî
mercên ku di xala 8 û xala duduyan de hatine diyarkirin.
-Li gorî xala 9. imzekirina peymana hemwelatiya duali bi hikûmeta Keyaniya
Spanyayê re were teşwîq kirin.
-Ku li gorî xala 12.1, hukmên pêwîst ji bo serastkirinê, guherîn û sepandina zagona
herêmî, xweser û dewletî ya di meriyetê de ye berî ketina meriyetê ya Qanûna
Veguhestina Dadrêsî û Weqfa Komarê.
-Tê qebûl kirin, li ser bingeha bendên xala 12.3, Biryarnameyên pêwîst ji bo başbûn û
bandorkirina rêgezên pêşî li pey hev rêziknameyên qanûnî, ku ji ber dadrêsiyê ji hêla
Dadgeha Destûra Bingehîn û dadgehên mayî ve têne betalkirin an rawestandin,
baldariyêk taybet bikişîne ser hemî wan vesazkerên bacê û reqemên bacê yên din, û
her weha kesên ku amûrên têkoşînê li dijî hejarî û newekheviya civakî pêş dixin.
-Ji bo pêşvebirina, berî hemî dewlet û saziyan, naskirina Komara Katalan.
-Damezrandina, bi rêbaza guncan û li gora bendên xala 15-an, navnîşa peymanên
navneteweyî yên ku pêdivî ye ku derbasdar bimînin, û her weha ya ku divê werin
sekinandin jî.
Ji bo sazkirina, li gora bendê 17, pergala entegrasyonê, di Birêvebiriya Generalitat de
Catalunya de, heya ku ew bi eşkereyî red nekin, ji hemî karmendên sivîl ên ku ji hêla
dewleta Spanî ve têne xebitandin, ku heya nuha ji bo rêveberiya giştî ya Katalonyayê
xebitîne, ji bo rayedarên herêmî yên Katalonyayê, ji bo zanîngehên Katalonyayê, ji
bo birêvebirina edaletê, ji bo rêveberiya sazûmanî ya dewletê li Katalonyayê, an jî
karmendên sivîl, ku ji hêla dewleta Spanî ve hatine xebitandin, ji neteweya Katalonî,
ku karûbarên xwe li derveyî Katalonyayê dikin.
-Ji bo agahdarkirina Parlamentoyê li ser navnîşên peyman, peyman û îskanên ku dê
ji hêla Komara Katalonyayê ve werin şandin, li gorî bendên xala
19-an.
1
-Ji bo teşwîq kirina peymanek bi Spanya re ji bo entegrasyona karmendan û li gorî
bendên bend 20. radestkirina peymanên ku di beşên IV û V de hatine peydakirin.
-Ji bo biryardana her tiştê pêwendîdar, û her weha hildana tedbîrên pêwîst ji bo
karanîna kargêriya darayî, ewlehiya civakî, gumrik û kadastral li gorî bendên bendên
80, 81, 82 û 83, danîn, heke wusa be doz, demên veguheztina di navbera
rêveberiyan de ku ji bo karûbarek gelemperî ya guncan hewce ne
-Ji bo pêşvebirina tevger û tedbîrên qanûnî yên ji bo afirandina banka geşepêdana
giştî ya di xizmeta aboriya hilberîner de pêdivî ye.
-Ji bo pêşvebirina tevger û tedbîrên qanûnî yên ji bo afirandina Bankeya
Katalonyayê, bi fonksiyonên wekî bankek navendî, ku serweriya aramiya pergala
darayî serperiştiye, hewce dike.
7
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-Ji bo pêşvebirina tevger û tedbîrên qanûnî yên ji bo afirandina rayedarên mayînde
yên mayî, bi fonksiyonên xweyên taybetî hene.

Di 27-ê
Çirî,
2017-an
de ji hêla
Parlamentoya
ve hat
-Ji bo ku bi Spanya re, li gorî
bendên
xala
82-an, demek
danûstandinan
vebike,Katalonyayê
da
kirin
ku diyar bike, heke bikêr be, û ta çi radeyê, dewlemendiyaqebûl
dewleta
Katalonî bi
rêkeftinek, li ser maf û berpirsiyariyên aborî û aborî xwezaya darayî ku ji hêla
Keyaniya Spanyayê ve hatî standin.
-Ji bo danîna envantera milkê xwedan Spanya, yê ku li xaka neteweyî ya
Katalonyayê ye, da ku li gorî bendên xala 20-an dewlemendiya xwedaniya wê ji hêla
dewleta Katalonî ve were bandor kirin.
-Ji bo dabeşkirinek pêşniyarkirî ya mal û deynan di navbera Keyaniya Spanyayê û
Komara Katalonyayê de, li ser bingeha pîvanên navneteweyî yên standarbûyî,
vekirina heyamek muzakereyê di navbera nûnerên her du dewletan de, û rêkeftina
hatî kirin, heke wusa be, bi erêkirina Parlamentoya Katalonyayê ve girêbide.
Parlamento lêpirsînek vedike da ku di 1ê Çirî de pêşî girtina pêkanîna mafê
dengdana gelê Katalonyayê de berpirsiyariyên Hikûmeta Spanya, sazî û dezgehên
wê yên girêdayî di komîsyona tawanen de têkildarî binpêkirina mafên bingehîn,
takekesî û kolektîf diyar bike.
Ev Komîteya Lêpirsînê dê ji parlamenterên komên parlamentoyê, pisporên ji astên
neteweyî û navneteweyî, Nivîsgeha Têkoşîna li dijî Xapandinê, Nivîsgeha
Ombudsman û Baroya Katalonyayê û ji nûnerên rêxistinên parastina mafên mirovan
pêk were, temînkirina ku rêxistinên navneteweyî tê de werin temsîl kirin.

1
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Çareseriyên tên pêşniyarkirin hejmar 2
Pêvajoya damezrîner

Di 27-ê Çirî, 2017-an de ji hêla Parlamentoya Katalonyayê ve hat
qebûl kirin
Parlamentoya Katalonyayê qebûl dike:
Ji bo destpêkirin û vekirina pêvajoya damezrîner îlan bikin.
Ji bo ku hikumeta Generalitat teşwîqî:
a ) Ji bo ku yekser hemî çavkaniyên mirovî, giştî û civakî û her weha amûrên maddî
yên di destên wan de hene werin aktîf kirin, da ku pêvajoya damezrîner a
demokratîk, li ser bingeha hemwelatî, derbazî, beşdarî û mecbûrî were pêkanîn, ku
divê bi pêşnûme û pejirandina destûra bingehîn ya komar ji hêla Parlamentoyê ve
wekî Meclîsa Damezrîner ku ji encama hilbijartinên damezrîner pêk tê.
b) Di nav panzdeh rojan de Encumena şewirmendiyê ya pêvajoya damezrîner ava
bike da ku di qonaxa nîqaşê ya damezrîner de bi pêşengiya civaka sivîl a rêxistinî
şîret bike.
c) Ji bo civîn, belavkirin û bicihanîna qonaxa biryargirtinê ya pêvajoya damezrîner,
berhevkirina pêşniyarên sîstematîzekirî di Foruma Civakî ya Damezrîner de,
binpêkirina wan ji şêwirmendiya giştî re, ku dê ji bo Parlementoyê wekî Meclîsa
Damezrîner a ku ji hilbijartinên damezrîner pêk tê erkek mecbûrî pêk bîne.
d) Dema ku hemî qonaxên pêvajoya damezrêner bi dawî bûn banga hilbijartinên
damezrîner.
e) Ji bo teşwîqkirina hemî sazîyen sivîl û civakî ku di nav mehekê de platforma ku
pêvajoya damezrîner an Pakta Neteweyî pêşve dibe ji bo pêvajoya damezrîner.
f) Ji bo ku, di nav panzdeh rojan de, Komîteya Parlamentoyê ji bo şopandina
pêvajoya damezrîner were saz kirin, da ku karê platforma danasînê biparêze, her
çend destwerdanê neke, misogerkirina meşandina xebata xwe û her weha bicihanîna
dema nîvsalî ya ku ji bo pêşveçûn û encamên wê bi qanûnî hatî diyarkirin.
g) Teşwîqkirina meclîsên herêmî ku bi nîqaşkirina beşdariya1civaka sivîl, peydakirina
çavkaniyan û qadên xwe yên ji bo pêşxistina guncan a nîqaşa hemwelatiyê, nîqaşên
damezrîner ên li ser asta herêmî pêş bixin.
Qesra Parlamentoyê, 27ê Çirî 2017
Lluís M. Corominas i Díaz, serokê Koma Parlamentoyê Junts pel Sí
Marta Rovira i Vergés, berdevka Koma Parlamentoyê ya Junts pel Sí
Mireia Boya e Busquet, serokê Koma Parlamentoyê Candidatura d'Unitat Popular –
Crida Constituent
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