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De legitieme vertegenwoordigers van het Catalaanse volk:
Barcelona, 10 october 2017
AAN HET PARLEMENTSBUREAU
Lluís M. Corominas i Díaz, president van de Parlementsgroep
Junts pel Sí Parlementsgroep, Marta Rovira i Vergés, woordvoerder van de Junts pel Sí Parlementsgroep, Mireia Boya e Busquet,
president van de Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent Parlementsgroep, Anna Gabriel i Sabaté, woordvoerder voor
de Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent Parlementsgroups, ingevolge Regels 151 and 152 van de Parlamentaire Procedureregels, hebben de volgende moties voor resoluties ingediend,
ten gevolge van het Algemeen Debat over de toepassing in Catalonië van artikel 155 van de Spaanse Constitutie en de mogelijke
gevolgen daarvan (dossier 255-00004/11).
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Resolutievoorstel 1
Verklaring van de vertegenwoordigers van Catalonië
De parlementsleden van Grup Parlamentari Junts pel Sí en
CUP-Crida Constituent hebben afgelopen 10 oktober 2017 in het
Catalaanse Parlement het volgende document getekend:

Verklaring van de Vertegenwoordigers van
Catalonië
aan het volk van Catalonië en aan alle volkeren van de wereld.
Aan de basis van de oprichting van de Catalaanse Republiek liggen rechtvaardigheid en de intrinsieke individúele en collectieve
mensenrechten, onvervreemdbare fundamenten die betekenis
geven aan de historische legitimiteit en de juridische en institutionele tradities van Catalonië.
De Catalaanse natie met haar taal en cultuur telt duizend jaar geschiedenis. Catalonië heeft eeuwenlang eigen instituties gehad,
die volledig zelfbestuur hebben uitgeoefend, met de Generalitat
als de hoogste vertaling van de historische rechten van Catalonië.
Het parlementarisme is tijdens onze periodes van vrijheid de pijler
geweest waarop deze instituties hebben gerust en is via de Corts
Catalanes gekanaliseerd, en in de Catalaanse Constituties gekristalliseerd.
Vandaag herstelt Catalonië zijn verloren (en lang gewenste) soevereiniteit na tientallen jaren eerlijk en loyaal een institutionele coëxistentie met de volken van het Iberische schiereiland te hebben
nagestreefd.
Vanaf de goedkeuring van de Spaanse grondwet in 1978 heeft de
Catalaanse politiek een sleutelrol gespeeld, met een voorbeeldige, loyale en democratische houding tegenover Spanje en met
een diep gevoel van verbondenheid met de Staat.
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De Spaanse Staat heeft deze loyaliteit beantwoord door Catalonië
zijn erkenning als natie te ontzeggen; hij heeft Catalonië een beperkte mate van zelfbestuur gegeven, die meer administratief is
dan politiek en vervat zit in een proces van hercentralisering; daarnaast heeft hij Catalonië in economisch opzicht erg onrechtvaardig behandeld gediscrimineerd op vlak van taal en cultuur.
Het Autonomiestatuut, dat aangenomen was door het Parlement
en het Congres en door de Catalaanse burgers was goedgekeurd,
moest een nieuw stabiel en blijvend kader vormen voor de bilaterale relatie tussen Catalonië en Spanje. Maar dit politieke akkoord
werd gebroken door de uitspraak van het Constitutionele Hof wat
leidde tot nieuwe burgerlijke klachten.
Ten gevolge van de eisen van een grote meerderheid van de Catalaanse burgers hebben het Parlement, de regering en de burgerlijke samenleving herhaaldelijk gevraagd om een referendum over
zelfbeschikking.
Aangezien de instituties van de Staat alle onderhandelingen hebben afgewezen, de principes van democratie en autonomie hebben geschonden en de legale mechanismes die de grondwet toestaat hebben genegeerd, heeft de Generalitat van Catalonië een
referendum uitgeschreven om het recht op zelfbeschikking, zoals
beschreven in het internationale recht, uit te voeren.
Het organiseren en houden van het referendum heeft geleid tot
de opheffing van het zelfbestuur van Catalonië en een de facto
toepassing van een staat van beleg.
De brute politieoperatie van militaire snit, die door de Spaanse
staat tegen Catalaanse burgers is georkestreerd heeft herhaaldelijk hun burger- en politieke rechten geschonden, alsmede de
beginsels van de Mensenrechten, en is in strijd met internationale
akkoorden die de Spaanse staat heeft ondertekend en bekrachtigd.
Duizenden mensen, onder welke honderden gekozen en institutionele ambtenaren en mensen werkzaam in de sectoren van
communicatie, administratie en de burgermaatschappij, zijn on-
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derzocht, gearresteerd, berecht, ondervraagd en bedreigd met
zware gevangenisstraffen.
De Spaanse instituties, die neutraal zouden moeten zijn, basisrechten zouden moeten beschermen en in het politieke conflict
zouden moeten bemiddelen, zijn deel geworden van deze aanvallen en hebben de burgers van Catalonië onbeschermd gelaten.
Ondanks het geweld en de repressie, uitgevoerd om een democratisch en vreedzaam proces tegen te houden, hebben de Catalaanse burgers bij meerderheid gestemd voor de oprichting van
de Catalaanse Republiek.
De oprichting van de Catalaanse Republiek is gebaseerd op de
noodzaak tot het beschermen van de vrijheid, de veiligheid en de
samenleving van alle burgers van Catalonië, dient te evolueren tot
een rechtsstaat en een democratie van een betere kwaliteit en
dient de Spaanse staat die het zelfbeschikkingsrecht van volken
tegenhoudt van antwoord.
De bevolking van Catalonië is zeer gehecht aan het recht, en de
eerbiediging van het recht is en blijft een hoeksteen van de Republiek. De Catalaanse staat zal alle bepalingen die deel uitmaken
van deze verklaring naleven en wettelijk naleven, en ervoor zorgen
dat de rechtszekerheid en de handhaving van de ondertekende
overeenkomsten deel zullen uitmaken van de stichtingsgeest van
de Catalaanse Republiek.
De oprichting van de Republiek is een uitgestrekte hand voor dialoog. Wij doen eer aan de Catalaanse traditie van het maken van
verdragen en houden vast aan onze toewijding aan de overeenkomst als de manier om politieke conflicten op te lossen. Tegelijkertijd bevestigen we onze verbondenheid en solidariteit met alle
andere volkeren van de wereld, in het bijzonder met degenen met
wie we taal en cultuur delen en die van de Europese mediterrane
regio, om individuele en collectieve vrijheden te verdedigen.
De Catalaanse Republiek geeft ons een kans om de huidige democratische en sociale tekorten te herstellen, en om een meer
welvarende, meer rechtvaardige, veiligere, duurzamere en meer
solidaire maatschappij op te bouwen.
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In het licht van dit alles, willen wij, de democratische vertegenwoordigers van het Catalaanse volk, in de vrije uitoefening van het
recht op zelfbeschikking en volgens het mandaat van de burgers
van Catalonië:
De Catalaanse Republiek OPRICHTEN als een onafhankelijke en
soevereine Staat, gebaseerd op recht, democratie en welvaart.
De Wet van Legale transitie en van de Oprichting van de Republiek
VAN KRACHT DOEN WORDEN.
De wil om onderhandelingen te openen met de Spaanse staat BEVESTIGEN, zonder randvoorwaarden, met als doel een regime
van samenwerking te bewerkstelligen, dat beide kanten ten goede zal komen. De onderhandelingen zullen uiteraard op voet van
gelijkheid moeten plaatsvinden.
De internationale gemeenschap en de autoriteiten van de Europese Unie IN KENNIS STELLEN van de oprichting van de Catalaanse Republiek en van ons voorstel tot onderhandelingen met
de Spaanse staat.
De internationale gemeenschap en de autoriteiten van de Europese Unie OPROEPEN tussenbeide te komen om een einde te maken
aan de huidige schending van de burgerlijke en politieke rechten,
en het onderhandelingsproces met de Spaanse Staat te controleren en te superviseren.
De wil UITSPREKEN te bouwen aan een Europees project, dat de
sociale en democratische rechten van de burgers versterkt. Alsook onze inzet om, zonder onderbreking en op unilaterale wijze,
de normen te blijven toepassen van de rechtsorde van de Europese Unie, van de Spaanse staat en die van de Catalaanse autonomie
die dit systeem onderschrijven.
BEVESTIGEN dat Catalonië de ondubbelzinnige wil heeft om zo
snel als mogelijk te integreren in de internationale gemeenschap.
De nieuwe Staat belooft om de internationale verplichtingen die
op dit moment in zijn territorium van kracht zijn, te blijven uitvoeren, en om deel te blijven uitmaken van de internationale overeenkomsten waarvan het koninkrijk van Spanje deel uitmaakt.
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De internationale Staten en organisaties OPROEPEN tot het erkennen van de Catalaanse Republiek als een onafhankelijke en
soevereine Staat.
Er bij de regering van de Generalitat op AANDRINGEN dat de benodigde maatregelen worden ingevoerd om deze Onafhankelijkheidsverklaring ten volle te implementeren, alsmede de voorzieningen van de Wet van Legale transitie en van de Oprichting van
de Republiek.
Elk van de burgers van de Catalaanse Republiek OPROEPEN om
zich de vrijheid die we onszelf hebben toegekend waardig te zijn
en om een Staat op te bouwen die onze collectieve aspiraties omzet, zowel in daad als in gedrag.
Het mandaat van het Catalaanse volk zoals uitgesproken in het
zelfbeschikkingsreferendum van 1 oktober AANVAARDEN en verklaren dat Catalonië een onafhankelijke staat wordt in de vorm
van een Republiek.

Voorstel tot resolutie
Het Catalaanse parlement uit zijn ongenoegen over het akkoord
van de Spaanse ministerraad, die maatregelen voorstelt aan de
Spaanse senaat om te concretiseren wat het artikel 155 van de
Spaanse grondwet inhoudt. Deze voorgestelde maatregelen, die
buiten het huidige wettelijke kader vallen, veronderstellen het opheffen van Catalonië’s zelfbestuur. Ze plaatsen de Spaanse regering als vervanger van de regering van de Generalitat en als censor
van het Catalaanse parlement. Dit is een maatregel die men niet
enkel niet kan aanvaarden, het is ook een ongeziene aanval op de
democratie, zonder voorgaande de afgelopen 40 jaar.
Wij hebben dialoog en onderhandelingen aangeboden, en die zijn
beantwoord met het artikel 155 van de grondwet en het opheffen
van het zelfbestuur. Het antwoord is gegeven met gelijkaardige
politieke kracht als de kracht die gebruikt werd op 1 oktober.
Het parlement komt overeen de regering op te roepen alle noodzakelijke resoluties aan te nemen ter ontwikkeling van de wet van
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de juridische transitie en stichting van de Republiek, en meer specifiek:
•

Het afkondigen van de noodzakelijke decreten en het voorzien van personeel en materiaal aan de administratieve diensten, zodat deze de bevolking kunnen voorzien van de nodige documenten waaruit de Catalaanse nationaliteit blijkt.

•

Het ontwikkelen van de regelgeving met de procedure tot
het bekomen van de Catalaanse nationaliteit, in overeenstemming met de voorwaarden die voorzien zijn in artikel 8
en de voorlaatste clausule.

•

Het promoten van het ondertekenen van een verdrag omtrent dubbele nationaliteit met de regering van het Spaanse
koninkrijk, conform artikel 9.

•

Het aannemen van, in overeenstemming met artikel 12.1, de
noodzakelijke voorzieningen ter aanneming, wijziging en
toepassing van lokale-, autonomie- en staatswetgeving die
geldig is vóór het in voege treden van de wet van de juridische transitie en stichting van de Republiek.

•

Het aannemen van, in overeenstemming met artikel 12.3, de
noodzakelijke decreten ter herstel en efficiëntie van de normen die geldig waren vóór de afscheiding van de juridische
orde, geannuleerd of geschorst omwille van bevoegdheidsredenen door het grondwettelijk hof en andere rechtshoven,
met bijzondere aandacht voor deze die belastingen en andere belastingaangelegenheden regelen, net als zij die middelen ontwikkelen om armoede en sociale ongelijkheid aan te
pakken.

•

Het promoten van de erkenning van de Catalaanse Republiek
bij alle staten en instituties.

•

Het opstellen, via de passende procedure en overeenkomstig de bepalingen van artikel 15, de lijst van internationale
verdragen die geldig moeten blijven, alsmede van de verdragen die buiten werking moeten worden gesteld.

•

Het oprichten van, in overeenstemming met artikel 17, het
systeem ter integratie binnen de administratie van de Ge-
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neralitat, tenzij zij expliciet hier afstand van neemt, van alle
ambtenaren die tewerkgesteld worden door de Spaanse
overheid, die tot nu toe gewerkt hebben voor de algemene
administratie van Catalonië, voor de lokale Catalaanse autoriteiten, voor Catalaanse universiteiten, voor de administratie van Justitie, voor de institutionele administratie van de
staat in Catalonië, of van ambtenaren, tewerkgesteld door
de Spaanse overheid, met de Catalaanse nationaliteit, die
hun diensten bewijzen buiten Catalonië.
•

Het ter kennis stellen aan het parlement van de lijst van contracten, akkoorden en overeenkomsten die gesubrogeerd
dienen te worden door de Catalaanse Republiek, in overeenstemming met de voorzieningen in artikel 19.

•

Het promoten van een akkoord met de Spaanse staat ter integratie van de medewerkers en de subrogatie van de contracten zoals voorzien in artikel IV en V, in overeenstemming
met artikel 20.

•

Het beslissen van alles dat dringend is, alsook de noodzakelijke maatregelen te nemen ter uitoefening van fiscale, sociale zekerheid, grens- en kadastrale autoriteiten, in overeenstemming met de voorzieningen in artikel 80, 81, 82 en 83, en
het vaststellen van, in het noodzakelijke geval, de periodes
van overgang tussen de administraties die noodzakelijk zijn
voor een adequate publieke dienstverlening.

•

Het promoten van wettelijke acties en maatregelen ter oprichting van een publieke ontwikkelingsbank, ten dienste van
de productieve economie.

•

Het promoten van wettelijke acties en maatregelen ter oprichting van de Bank van Catalonië, functionerend als centrale bank, die moet waken over de stabiliteit van het financiële
systeem.

•

Het promoten van wettelijke acties en maatregelen ter oprichting van de rest van de regelgevende instanties, met hun
bijbehorende inherente functies.

•

Het openen van een periode van onderhandelingen met
Spanje, in overeenstemming met de bepalingen in artikel 82,
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om in voorkomend geval, en in welke mate, de opvolging van
de Catalaanse staat door middel van een overeenkomst vast
te stellen, betreffende de rechten en verplichtingen van economische en financiële aard die het koninkrijk Spanje op zich
heeft genomen..
•

Het opstellen van een inventaris van eigendommen die Spanje bezit in het nationale grondgebied van Catalonië, om zo de
opvolging in zijn eigendom door de Catalaanse staat te bewerkstellingen, in overeenstemming met de voorzieningen in
artikel 20.

•

Het ontwerpen van een voorstel ter verdeling van de activa en passiva tussen het Spaanse koninkrijk en de Republiek
Catalonië, gebaseerd op internationaal gestandaardiseerde
criteria, en het openen van een periode van onderhandelingen tussen de vertegenwoordigers van beide staten, en desgevallend het bereikte akkoord ter goedkeuring voorleggen
aan het Catalaanse parlement.

Het parlement opent een onderzoek om vast te stellen wat de
verantwoordelijkheid is van de Spaanse regering, haar instituties
en afhankelijke organen, in het plegen van misdrijven die verband
houden met het schenden van fundamentele, individuele en collectieve rechten door het verhinderen van het stemrecht door het
Catalaanse volk op 1 oktober.
Deze commissie zal samengesteld worden door parlementsleden
van de verschillende parlementaire groepen, nationale en internationale experten, het antifraudebureau, de ombudsman, de Catalaanse orde van advocaten, alsook vertegenwoorders van instellingen ter bescherming van de mensenrechten, ervoor zorgend
dat internationale organisaties ook zeker vertegenwoordigd zijn.
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Voorstel tot resolutie 2
Grondwettelijk proces
Het Parlement van Catalonië komt overeen:
De start en opening van het grondwettelijk proces uit te roepen.
De Catalaanse regering op te roepen:
a) Onmiddellijk alle mogelijke menselijke, publieke, materiële en
sociale middelen die ze ter beschikking heeft te gebruiken om het
democratische grondwettelijk proces tot uitvoering te brengen,
gebaseerd op de burgers, transversaliteit, participatie en het bindend zijn. Dit moet uitmonden in de opstelling en de goedkeuring van de grondwet van de Republiek, door het parlement dat
als uitvloeisel van de grondwettelijke verkiezingen is gevormd als
grondwetgevende vergadering .
b) In een termijn van vijftien dagen de grondwettelijke adviesraad
te vormen, zodat deze in het grondwettelijke beslissingsproces,
dat geleid wordt door de georganiseerde burgermaatschappij,
advies kan verstrekken.
c) Het afroepen, bekendmaken en uitvoeren van de beslissingsfase van het grondwettelijk proces, het verzamelen van de gesystematiseerde voorstellen in het Sociale Grondwettelijke Forum, ze
ter consultatie voorleggen aan de burgers, wat een bindend mandaat zal geven aan het samengestelde parlement dat als Grondwetgevende Raad zal fungeren als resultaat van de grondwettelijke verkiezingen.
d) Het uitroepen van grondwettelijke verkiezingen eenmaal alle
fases van het grondwettelijk proces zijn doorlopen.
e) Alle sociale en maatschappelijke actoren aan te moedigen om
binnen een maand het promotieplatform van het grondwettelijk
proces of het Nationaal Pact voor het grondwettelijk proces op
te richten.
f) Om binnen de vijftien dagen een parlementaire commissie op te
stellen die het grondwettelijk proces volgt. Zodat deze commissie
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het promotieplatform kan beschermen, niet om er in tussen te komen, maar om haar werk veilig te stellen, alsook voor het toezien
op de naleving van de wettelijke vastgestelde zesmaandelijkse
termijn voor haar ontwikkeling en conclusies.
g) De lokale besturen aan te moedigen grondwettelijke debatten
te promoten, door deelname van de burgermaatschappij te bevorderen enn en de nodige middelen te verstrekken en eigen ruimten
ter beschikking te stellen en locaties voor een correct verloop van
het debat met de burgers.
Paleis van het Parlement, 27 Oktober 2017
Lluís M. Corominas i Díaz
Voorzitter van de Junts pel Sí parlementaire fractie
Marta Rovira i Vergés
woordvoerster van de Junts pel Sí parlementaire fractie
Mireia Boya e Busquet
voorzitter van de Candidatura d’Unitat Popular – Crida Constituent parlementaire fractie
Anna Gabriel i Sabaté
woordvoerster van de Candidatura d’Unitat Popular - Crida
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