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TILL PARLAMENTSUTSKOTTET
Lluís M. Corominas i Díaz, ordförande för den parlamentariska
gruppen Junts pel Sí, Marta Rovira i Vergés, talesman för den
parlamentariska gruppen Junts pel Sí, Mireia Boya e Busquet, ordförande för den parlamentariska gruppen Candidatura
d’Unitat Popular-Crida Constituent, Anna Gabriel i Sabaté, talesman för den parlamentariska gruppen Candidatura d’Unitat
Popular-Crida Constituent, i enlighet med bestämmelserna i
artiklarna 151 och 152 i Parlamentets förordningar, presenterar
följande resolutionsförslag till den allmänna debatten om til�lämpningen av artikel 155 i den spanska konstitutionen i Katalonien och dess möjliga effekter (avsnitt 255-00004/11).
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Resolutionsförslag 1
Förklaring från företrädare för Katalonien
Ledamöterna i den parlamentariska gruppen Junts pel Sí och
CUP-Crida Constituent undertecknade följande dokument i
Kataloniens Parlament den 10 oktober 2017

FÖRKLARING FRÅN KATALONIENS FÖRETRÄDARE
Till det katalanska folket och till alla folk i världen.
Rättvisa jämte individuella och kollektiva mänskliga rättigheter
skänker historisk legitimitet till institutionell rätt i Katalonien,
och utgör grunden för den Katalanska republikens konstitution.
Den katalanska nationen, dess språk och dess kultur har en tusen år gammal historia. I århundraden har Katalonien varit utrustat med och åtnjutit egna institutioner för självstyre, med
Generalitat som uttryck för Kataloniens historiska rättigheter.
Parlamentarismen har under perioder av frihet varit det som
dessa institutioner har grundats på och har kanaliserats genom
det katalanska Parlamentet och kristalliserats i Kataloniens
konstitutioner.
Katalonien återupprättar sin fulla suveränitet idag, som varit
förlorad och efterlängtad under lång tid, efter årtionden av ett
ärligt och lojalt försök till institutionell samexistens med folken
på den iberiska halvön.
Sedan godkännandet av den spanska konstitutionen 1978 har
den katalanska politiken spelat en nyckelroll med en föredömlig, lojal och demokratisk attityd gentemot Spanien och med
en djupt rotad statskänsla.
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Den spanska staten har svarat på denna lojalitet genom att
neka erkännande av Katalonien som nation och har beviljat en
begränsad autonomi, mer administrativ än politisk, och med
en djupt orättvis ekonomisk behandling och diskriminering av
det katalanska språket och den katalanska kulturen.
Autonomistadgan, godkänd av det katalanska parlamentet
och den spanska kongressen, via folkomröstning i Katalonien,
skulle vara den nya stabila och varaktiga ramen för bilaterala förbindelser mellan Katalonien och Spanien. Men denna
politiska överenskommelse bröts med en dom i Spaniens författningsdomstol, vilket ledde till nya medborgarkrav.
Med kraven från de allra flesta katalanska medborgare i ryggen har Kataloniens Parlament, regering och det civila samhället upprepade gånger krävt en överenskommelse om att hålla
en folkomröstning om självbestämmande.
På grund av att statliga institutioner avvisat alla förhandlingar och brutit mot principen om demokrati och självständighet,
samt ignorerat de rättsliga verktygen som finns tillgängliga i
konstitutionen, har Katalonien utlyst en folkomröstning för
utövandet av rätten till självbestämmande som erkänns i internationell rätt.
Anordnandet och genomförandet av folkomröstningen har lett
till upphörande av Kataloniens självstyre och tillämpning av
undantagstillstånd.
Den brutala polisoperationen i militär stil och iscensatt av den
spanska staten mot katalanska medborgare har vid upprepade tillfällen kränkt medborgerliga och politiska friheter och
mänskliga rättigheter och har brutit mot internationella avtal
som undertecknats och ratificerats av den spanska staten.
Tusentals människor, inklusive hundratals förtroendevalda och
yrkesverksamma med anknytning till kommunikationssektorn,
förvaltningen och det civila samhället, har utretts, frihetsberö6
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vats, blivit stämda, förhörda och hotade med hårda fängelsestraff.
De spanska institutionerna, som bör förbli neutrala och skydda
grundläggande rättigheter samt medla i politiska konflikter,
har blivit en del av instrumentet för dessa attacker och har lämnat de katalanska medborgarna utan försvar.
Trots våldet och förtrycket i ett försök att förhindra genomförandet av en demokratisk och fredlig process, röstade
de katalanska medborgarna för den katalanska republikens
bildande.
Den katalanska republikens bildande bygger på behovet av
att skydda friheten, säkerheten och samexistensen för alla
medborgare i Katalonien och behovet av att utvecklas till en
rättsstat och en bättre demokrati, och svarar på den spanska
statens hinder för människors rätt till självbestämmande.
Det katalanska folket uppskattar lag och respekt för lagen är
och kommer att förbli en av republikens hörnstenar. Den katalanska staten kommer att följa och med rättsliga medel genomdriva alla bestämmelser som utgör grunden denna förklaring och garanterar att rättssäkerheten och upprätthållandet
av de undertecknade avtalen kommer att ske i den katalanska
republikens anda.
Republikens bildande är en inbjudan till dialog. Den katalanska
traditionen bjuder att överenskommelser hedras och vi upprätthåller vårt engagemang för överenskommelsen som ett
sätt att lösa politiska konflikter.
Samtidigt bekräftar vi på nytt vår broderskap och solidaritet
med resten av folket i världen, särskilt med folket i Europa
kring medelhavsregionen, med våra gemensamma språkiga
och kulturella rötter, till försvar för individuella och kollektiva
friheter.
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Den katalanska republiken ger utrymme att korrigera de nuvarande demokratiska och sociala underskotten för att bygga
ett rättvisare, säkrare, mer välmående, mer hållbart och mer
solidariskt samhälle.
På grund av allt ovannämnt förklarar vi, folkvalda representanter i Katalonien, i det fria utövandet av rätten till självbestämmande, och i enlighet med mandatet från medborgarna i
Katalonien, den Katalanska republiken som en oberoende och
suverän, demokratisk och social rättsstat.
Republikens lag om rättslig övergång träder i kraft.
Vi inleder den konstituerande, demokratiska, medborgarbaserade, övergripande och bindande processen.
Vi bekräftar viljan att inleda förhandlingar med den spanska
staten med villkor som syftar till att upprätta en samarbetsinriktad nytta för båda parter. Förhandlingarna måste nödvändigtvis vara jämlika.
Vi informerar det internationella samfundet och den Europeiska Unionens ledare om den katalanska republikens bildande
och förslaget till förhandlingar med den spanska staten.
Vi uppmanar det internationella samfundet och Europeiska
unionens ledare att ingripa för att stoppa den pågående kränkningen av medborgerliga och politiska rättigheter och att övervaka och bevittna förhandlingsprocessen med den spanska
staten.
Vi uttrycker en önskan om att bygga ett europeiskt projekt
som stärker medborgarnas sociala och demokratiska rättigheter samt åtar oss att ensidigt tillämpa den Europeiska Unionens, Spaniens och Kataloniens rättssystem.
Vi bekräftar att Katalonien har den otvetydiga viljan att bli integrerad så snart som möjligt i det internationella samfundet.
Den nya staten åtar sig att respektera internationella skyldig8
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heter som för närvarande tillämpas på dess territorium och att
fortsätta respektera internationella överenskommelser inklusive dem där det spanska riket finns redan.
Vi vädjar till stater och internationella organisationer att erkänna den katalanska republiken som en självständig och suverän
stat.
Vi uppmanar den katalanska regeringen att vidta nödvändiga
åtgärder för att verkställa självständighetsförklaringen och bestämmelser i lagen om rättslig och grundläggande övergång
till republiken.
Vi uppmanar varje medborgare i republiken att göra oss värdiga den frihet vi själva har gett oss och att bygga en stat som
omvandlar kollektiva idéer till handling och beteende.
Vi antar mandatet för det katalanska folket som uttrycktes i
folkomröstningen den 1 oktober 2017 för självbestämmande
och förklarar Katalonien som en oberoende stat i form av en
republik.

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
Kataloniens parlament förkastar överenskommelsen i den
spanska statens ministerråd, som föreslår att den spanska senaten vidtar åtgärder för att aktivera bestämmelserna i artikel
155 i den spanska konstitutionen. De föreslagna åtgärderna innebär, bortsett från det nuvarande rättssystemet, avskaffandet
av Kataloniens självstyre. Samtidigt placeras den spanska statens regering som ersättare för Kataloniens regering och censurerar Kataloniens parlament, en åtgärd som är oacceptabel
och som är ett angrepp mot demokratin utan motstycke de senaste 40 åren.
Vi har erbjudit förhandlingar och dialog och de har svarat oss
med artikel 155 i konstitution och avskaffande av självstyre.
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Spaniens svar har politisk kraft som liknar användningen av
våld den förste oktober 2017.
Parlamentet kommer överens om att uppmana den katalanska regeringen att utfärda alla nödvändiga resolutioner för utveckling av lagen om rättslig övergång till republikens grundande med särskilt emfas på:
•

Att anta nödvändiga dekret, tillhandahålla personal material och administrativa tjänster som behövs för utfärdande
av ackrediterande handlingar till katalanska medborgare.

•

Att fastställa regleringen av förfarandet för förvärv av katalanskt medborgarskap på grund av de antaganden som
föreskrivs i artikel 8 och den andra slutliga bestämmelsen.

•

Att främja undertecknandet av ett avtal om dubbelt medborgarskap med konungariket Spaniens regering i enlighet med artikel 9.

•

Att i enlighet med artikel 12.1 diktera de nödvändiga bestämmelserna för anpassning, ändring och tillämpning av
lokal, regional och statlig lagstiftning som är i kraft innan
lagen om rättslig och grundläggande övergång till republiken träder i kraft.

•

Att anta, baserat på bestämmelserna i artikel 12.3, de
nödvändiga förordningarna för återvinning och effektivitet av de regler som föregår efterföljandet av rättsliga
förordningar, ogiltigförklarade eller upphävda på grund
av behörighet av konstitutionella domstolen och av övriga domstolar, med särskild uppmärksamhet åt alla dessa
skatteregulatorer och andra skattesiffror, liksom de som
utvecklar verktyg för att bekämpa fattigdom och social
ojämlikhet.

•

Att främja erkännandet av katalanska republiken inför alla
stater och institutioner.
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•

Det ska fastställas genom motsvarande förfarande och
i enlighet med artikel 15, den förteckning över internationella fördrag för att bibehålla dess giltighet, liksom
giltigheten för dem som måste vara oanvändsam.

•

Att etablera, i enlighet med artikel 17, integrationssystemet i administrationen av Generalitat de Catalunya, såvida de inte uttryckligen vägrar, alla tjänstemän anställda
av den spanska staten, som hittills har arbetat för den allmänna administrationen i Katalonien , för de lokala myndigheterna i Katalonien, för katalanska universitet, för
rättsväsendet, för den institutionella förvaltningen av
staten i Katalonien eller för tjänstemän, anställda av den
spanska staten, av katalansk nationalitet, som utför sina
tjänster utanför Katalonien.

•

Att informera parlamentet om förteckningarna över kontrakt, avtal och förlikningar som ska ersättas av Katalanska republiken, i enlighet med bestämmelserna i artikel
19.

•

För att främja ett avtal med Spanien för integration av
personal och subrogering av de kontrakt som anges i avsnitt IV och V, i enlighet med bestämmelserna i artikel 20.

•

Att avgöra allt som är relevant, samt att vidta nödvändiga åtgärder för utövandet av skatte-, socialförsäkrings-,
tull- och matrismyndighet i enlighet med bestämmelserna
i artiklarna 80, 81, 82 och 83, som fastställer, om sådan är
fallet, de perioder av överföring mellan förvaltningar som
är nödvändiga för en lämplig offentlig tjänst.

•

Att främja de lagstiftningsåtgärder och åtgärder som är
nödvändiga för att skapa en offentlig utvecklingsbank till
tjänst för den produktiva ekonomin.

•

Att främja de lagstiftningsåtgärder och åtgärder som är
nödvändiga för inrättandet av Kataloniens bank, med
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funktioner som en centralbank, som övervakar stabiliteten i det finansiella systemet.
•

Att främja de lagstiftningsåtgärder och åtgärder som är
nödvändiga för att skapa resten av tillsynsmyndigheterna,
med de funktioner som är inneboende i dem.

•

Att inleda en period av förhandlingar med Spanien, i enlighet med bestämmelserna i artikel 82, för att fastställa,
om tillämpligt, och i vilken utsträckning, den katalanska
statens arv genom ett avtal, om ekonomiska rättigheter
och skyldigheter som kungariket Spanien åtar på sig.

•

Att upprätta en inventering av den egendom som ägs av
Spanien, belägen på Kataloniens nationella territorium,
för att genomföra den katalanska statens arv i dess ägo, i
enlighet med bestämmelserna i artikel 20.

•

Att utarbeta en föreslagen fördelning av tillgångar och
skulder mellan Konungariket Spanien och Republiken Katalonien, baserat på internationellt standardiserade kriterier, för att inleda en förhandlingsperiod mellan företrädarna för båda staterna och underkänna den uppnådda
överenskommelsen, om så är fallet, till godkännande av
Kataloniens parlament.

Parlamentet inleder en utredning för att fastställa ansvaret
för Spaniens regering, dess institutioner och berörda organ
vid brott som har samband med kränkning av grundläggande,
individuella och kollektiva rättigheter för att förhindra folket i
Kataloniens utövande av rösträtt den 1 oktober 2017.
Denna undersökningskommitté kommer att bestå av parlamentsledamöter från parlamentariska grupper, experter från
nationell och internationell nivå, bedrägeribekämpningskontoret, ombudsmannens kansli och det katalanska advokatsamfundet och med företrädare för organisationer för mänskliga
rättigheter och försvarar representerad däri.
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Resolutionsförslag 2
Ingående process
Kataloniens parlament kommer överens om följande:
Att förklara början och öppnandet av den ingående processen.
Att uppmana generalitatregeringen att:
a) Omedelbart aktivera alla mänskliga, offentliga och sociala
resurser samt materiella medel till deras förfogande för att genomföra den demokratiska, medborgarbaserade, tvärgående,
deltagande och bindande beståndsdelsprocessen, som måste kulminera i utarbetandet och godkännandet av republikens
konstitution utgjordes av parlamentet som den konstituerande
församlingen till följd av det konstituerande valet.
b) Att inom femton dagar utgöra det rådgivande rådet för den
ingående processen för att ge råd under den konstituerande
överläggningsfasen som leds av det organiserade civila samhället.
c) Att sammankalla, sprida och genomföra beslutsfasen i den
konstituerande processen, samla de systematiserade förslagen i det konstituerande sociala forumet och underkasta dem
offentligt samråd, vilket kommer att utgöra ett bindande mandat för parlamentet som utgjordes som den konstituerande
församlingen till följd av valet.
d) Att ringa upp val till väljare när alla faser i processen för konstituerande är avslutade.
e) Att uppmuntra alla medborgerliga och sociala agenter att
bilda plattformen som främjar den ingående processen eller
den nationella pakten för den ingående processen, inom en
månad.
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f) Inrätta parlamentarikerkommittén inom femton dagar för
att övervaka den ingående processen för att skydda, men inte
blanda sig i, arbetet med marknadsföringsplattformen, se till
att dess arbete utförs samt att halvårsperioden lagligt definierad för dess utveckling och slutsatser.
g) Att uppmuntra kommunfullmäktige att främja konstituerande debatter på lokal nivå genom att främja det civila samhällets deltagande, tillhandahålla de resurser och egna utrymmen
som är nödvändiga för en korrekt utveckling av medborgardebatten.
Parlamentspalatset, 27 oktober 2017
Lluís M. Corominas i Díaz
Ordförande GP JS
Marta Rovira i Vergés
Talesman GP JS
Mireia Boya e Busquet
Ordförande GP CUP-CC
Anna Gabriel i Sabaté
Talesman GP CUP-CC
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