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AUTOGOBERNU LANTALDEAREN KRONOGRAMA

Alderdien
oinarrien
sintesia

2019
Negua

Herritarren mahaiak
2018ko ekainaren

9an

Estatutu berriaren testu
artikulatua:

Eztabaida eta akordioa
Legebiltzarrean

(Kontsulta ahalduntzailea)*

Gorte Nagusien onarpena

Erakundeak

Herritarrak

Eremuak

Berresteko erreferenduma

2018
Udazkena

2018
Uda

2018
Udaberria

Oinarrien
inguruko akordioa

Lantaldean

Oinarrien inguruko
eztabaida

Autogobernu
Lantaldean

Prozesu parte 
hartzailearen

sintesia:
Eusko Ikaskuntza

*Kontsulta ahalduntzailea, alderdi batzuen proposamen politikoa, 
une honetan adosteke.
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LANTALDEAREN OINARRIEN SINTESIA: IRUDI KONPARATIBOA  1
EAJ/PNV EHBildu Elkarrekin-Podemos PSE-EE PP

Subjektu politikoa -Euskal Herria: Herria eta 
nazio-nortasuna
-Estatu izaera

-Euskal Herria: Herria eta nazio 
politikoa
-Euskal Estatu Erkidegoa

-Euskadi: nazio izaera duen
komunitatea
-Euskal Herria, lotura historiko, 
sozial, kulturalak... dituen 
errealitatea

-Euskadi: Herritarren 
borondatean oinarritutako 
komunitatea

-Autonomi 
Erkidegoa

Legitimazio
oinarriak
(Printzipioak)

-Demokrazia
-Aniztasuna
-Eskubide historikoak
-Euskal borondateari bide 
emango dion legalitatea

-Demokrazia
-Aniztasuna
-Eskubide historikoak
-Euskal borondateari egokitutako 
legalitatea

-Demokrazia
-Indarreko legalitatea
-Aniztasuna
-Barne gizarte-hitzarmena:
Giza eskubideak, bizikidetza
demokratikoaren, berdintasunaren
eta justizia sozialaren oinarrian

-Demokrazia
-Indarreko legalitatea
-Aniztasuna

-Egungo 
legalitatea

Erabakitzeko 
eskubidea eta 
burujabetza

-Estatus berria, erabakitzeko
eskubide (EE) askearen 
adierazpen gisa
-Ituna eta burujabetza 
partekatua

-EE-ren aitorpena eta gauzatzeko 
bidea.
-Gai guztien inguruko EE-a
-Euskal herritarren burujabetza 
eta ituna

-Gai guztien inguruko EE-a
-Argitasun legea
-Ez dago bereiztutako
burujabetzarik

-Ez dago bereiztutako
burujabetzarik

-EE-ren 
ukazioa

Eskubide eta 
askatasunak

-Eskubide berriak jaso eta 
sakondu

-Hizkuntz-aukera askea eta
eraginkorra

-Eskubide eta askatasunen 
araubide propioa
-Bermatutako eskubide sozialak
-Genero-berdintasuna eta
despatriarkalizazioa
-Hizkuntz-eskubideen araubide 
propioa

-Zutabeak: Herritartasuna, giza
eskubideak eta kultura (euskara) 
-Eskubide sozialen bermea eta 
genero-berdintasuna
-Eskubideak: bakea, bizikidetza eta 
sexu-dibertsitatea

-Eskubideen belaunaldi 
berriaren aitorpena: 
Herritarren eskubide eta
betebeharren karta
-Genero-berdintasuna
-Bi hizkuntzak ezagutzeko eta 
erabiltzeko eskubidea

-Banakako 
eskubideak
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LANTALDEAREN OINARRIEN SINTESIA: IRUDI KONPARATIBOA 2
EAJ/PNV EHBildu Elkarrekin-Podemos PSE-EE PP

Autogobernua -Aldebikotasun eraginkorra: 
Kontzertu politikoa
-Botere-funtsa
-Justizia-administrazioaren
autoeraketa
-Berme-sistema
-Toki-araudiaren inguruko barne 
eskumena 
-Kontzertu ekonomikoaren
gotortzea

-Konfederalismoa: Poltika 
publikoen eskumen osoa
-Berme sistema
-Euskal botere judiziala
-Laugarren botere herritarra: 
parte hartze sendotua
-Toki-araudiaren eskumen 
esklusiboa
-Kontzertu ekonomikoaren
gotortzea

-Berme sistema
-Eskumen esklusiboak
-Gobernantza eta 
aldebikotasun tresnak
-Herritarren partehartzea
gardentasuna eta gobernu ona
-Lurralde lege berriak: LHL/ 
Udal legea/ Aportazioen legea
-Kontzertu ekonomikoa

-Berme sistema
-aldebikotasuna eskumen
esklusiboetan eta partehartze
komuna eskumen partekatuetan, 
elkarlanerako tresna federalen
bitartez
-LHLren erreforma
-Gardentasuna, kontrola eta 
herritarren partehartzea
-Kontzertu ekonomikoa

-Erabakiak
partekatu
-Foru botereak 
indartu
-Kontzertu 
ekonomikoa

Beste lurralde-
eremuekin
harremanak

-Kontzertu politikoa Estatuarekin: 
Konfederalismoa
-Lurraldeen arteko borondatezko 
elkarlan askea: 
Nafarroa/Iparraldea eta 
Euroeskualdea
-Ahots propioa Europan

-Borondatezko barne 
konfederalismoa
(EH)/kanpokoa (Espainia) eta 
Euroeskualdea
-Kanpo politikan eskumen
zabalak
-Ahots propioa Europan
-Diasporari arreta

-(Kon) federalismoa
-Nafarroa: Erakunde komun
egonkorren aukera.
-Iparraldea: Euroreskualdea
edo antzekoak
-Ahots propioa Europan

-Federalismoa
-Lurraldeen arteko borondatezko
elkarlana
-Ahots propioa Europan eskumen 
esklusiboa dagoen gaietan

-Autonomia
-Foralismoa

Erreformaren izaera 
eta prozedura

-Autogobernuaren sakontzea
-Aldebiko Ituna (Lehen xedapen 
gehigarriak)
-Kontsulta ahalduntzailea

-Burujabetza estatus berria
-Kontsulta ahalduntzailea,
EE-ren tresna iraunkorra

-Estatutu kuasi-konstituzionala: 
Itun berria
-Indarreko legalitatearen 
ustiapena

-Erreforma arautua
-Aurretiazko erreforma 
konstituzionalaren beharra

-Erreformaren
beharrik ez
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