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XII ASEMBLEA NACIONAL DE 
ESQUERDA UNIDA 
CALENDARIO E NORMAS 

I. CALENDARIO 
11/03 O Consello Político Nacional aproba a data para a Asemblea Nacional, así como as 
normas, regulamento, calendario, metodoloxía, estrutura dos documentos a debate e 
delegados e delegadas por localidade. CPN elixe tamén a Comisión Preparatoria (CP) da XII 
Asemblea Nacional e Comisión redactora que fará proposta de estatutos harmonizados cos 
estatutos federais. 

O CPN mandata á executiva nacional para aprobar os documentos avalados para o debate. 

15/03 Peche de censo e envío ás localidades (antes das 17:00) para os seguintes efectos: 

− Censo A (ac, ap, ad, bi, si) para debate e votación de documentos/teses. 
− Censo B (ac) para debate e votación do Informe de Xestión, elección e 

votación de candidaturas.
 

− Exposición nas asembleas (dende o 15/03 ata o 18/03) e reclamacións.
 

21/03 Resoltas as posibles reclamacións por parte da Comisión de Garantías, faise 
proclamación definitiva dos CENSOS A e B. 

10/04 Data límite de RECEPCIÓN DE PONENCIAS remitidas á CP 

14/04 as 14h00 data límite de recepción de apoios dos relatorios tanto telématicos como en 
formato papel. 

17/04 A Executiva nacional aproba os documentos para o debate (político, organizativo e 
informe de xestión, modificación de estatutos) 

18/04 a 20/04 A CP traballará na síntese dos relatorios avalados para chegar aos consensos 
posibles. 

22/04 O CPN aproba: 

− os relatorios que serán os documentos para o debate nas asembleas de base 
(censo A informe de xestión e estatutos, e censo B relatorios). 

− aprobación de criterios para a presentación de candidaturas 
− Elección de delegadas e delegados natos, proposta de mesa e membros da 

comisión de resolucións. 

24/04 Envío á localidades dos documentos aprobados e aloxamento dos mesmos na WEB 

24/04 a 20/05 data de celebración de asembleas locais. 
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1/05 a 8/05 Data límite presentación de candidaturas aos órganos de dirección de EU. Estas 
terán que presentarse coa totalidade de membros: 

− 30 membros para a coordinadora nacional e 6 suplentes 

− 5 membros para a comisión de arbitraxe e garantías democráticas 

− 3 membros para a comisión de control financeiro 

9/05 a 15/05 Data límite recepción de avais para as candidaturas. 

16/05 a CP fai informe dos avais das candidaturas sobre as posibles incidencias que serán 
comunicadas. 

17/05 a 18/05 reclamacións ou corrección de incidencias nos avais ás candidaturas 

19/05 publicación das listas provisionais 

22/05 Data límite para recepción de emendas, resolucións e membros das delegacións. 

24/05 a 25/05 As comisións relatoras tanto do informe de xestión como dos documentos 
debatidos, reúnense para estudar as emendas recibidas e deciden cales asumen e cales pasan 
a votación. Entregan os documentos finais para subir á UAR para a súa votación. A Comisión 
Preparatoria explora coas candidaturas que se presentan ao órgano de dirección a posibilidade 
de chegar a unha lista plural e integradora. 

26/05 Revisión de documentación definitiva para subir a UAR para a súa votación que será 
on-line e presencial. 

27/05 a 29/05 ata as 23:59 para a votación on-line do informe de xestión, documentos e 
candidatura aos órganos. 

30/05 A UAR envía ás localidades o censo antes das 16:00 horas para a votación presencial 
a partir das 18:00. 

30/05 (a partir das 18:00 h) ate o 31/05 as 23.59 voto presencial nas sedes e/ou lugares 
asignados para elo (ate as 23 horas garantindo un mínimo de 2 horas pola mañá e 2 pola 
tarde) 

01/06 proclamación resultados provisionais e resolución de reclamacións 

03/06 asemblea nacional en Santiago de Compostela. 

II. NORMAS 

1. CONVOCATORIA 
Segundo establece o artigo 82 dos estatutos, corresponde ao Consello Político Nacional (CPN) 
convocar e organizar a Asemblea Nacional. O CPN celebra do o 11MARZO acorda a 
Convocatoria da XII Asemblea Nacional para o vindeiro 3 DE XUÑO de 2017. 
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O CPN 22 ABRIL acorda a celebración da XII Asemblea Nacional para o vindeiro 3 de xuño 
cos criterios de participación e presenza que determinarán os estatutos federais e os procesos 
de votación previos á asemblea. 

2. DEBATE DE TEXTOS. 

2.1. DOCUMENTOS A DEBATE 
• Informe de Xestión 
• Teses políticas e organizativas 
• Tese estatutaria 

2.2. ORGANIZACIÓN E FORMATO DOS DEBATES. 
A data límite para a celebración das asembleas locais é o 20 de maio de 2017. O 22 de maio 
será a data límite para enviar á Secretaría de organización as actas das asembleas (con copia 
á Comisión Preparatoria comision_XIIasemblea@esquerdaunida.org) nas que aparezan 
reflectidas as emendas maioritarias e minoritarias aos documentos. Aquelas emendas ou 
comunicacións que non se reciban en prazo non pasarán a formar parte do debate. 

O 26 de maio subiranse os documentos definitivos á UAR e ás localidades para a súa votación 
on-line. 

2.2.1. O debate dos documentos deberá facerse con transparencia e favorecendo a 
participación de toda a militancia e simpatizantes . O debate será organizado de maneira que 
garanta a presentación e explicación dos textos que se someten a debate. 

2.2.2. Toda a afiliación de EU ten dereito ao acceso e ao debate dos materiais asemblearios 
ratificados polo CPN . A súa distribución farase a través dos medios dos que dispoña Esquerda 
Unida e que poderán ser: edición limitada en papel, a través do correo electrónico, e aloxados 
na ferramenta da UAR. As localidades deben garantir que estes cheguen ao conxunto da 
afiliación. 

2.2.3. O debate organizarase de xeito que se garanta a presentación e explicación dos textos 
nos que poderán participar as persoas que forman parte da comisión relatoras. Para que isto 
sexa posible, as agrupacións locais enviarán proposta de datas de celebración de asembleas 
á CP para que esta organice e garanta a participación das relatoras. 

Para a elección de delegados e delegadas só poderán votar a militancia que se atope en 
situación de Activo Corrente (censo B) na foto fixa a 21 de marzo de 2017. Na votación de 
emendas aos documentos políticos poderá participar a afiliación e simpatizantes (CENSO A). 

2.2.4. O resultado dos debates nas asembleas se elaborarán as emendas que pasarán co 25% 
dos apoios (pasan á CP que esta dá traslado ás persoas elixidas polas comisións relatoras) 

2.3. EMENDAS E PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN. 
Enténdese como tese alternativa, aquela que se propón como alternativa á totalidade ou a 
partes substanciais da tese á que fai referencia. As teses alternativas non poderán superar o 
tamaño do relatorio a emendar. 

As propostas que non sexan contraditorias co relatorio e complementen o texto, 
denominaranse comunicacións e darase traslado delas ao relatorio. As observacións sobre 
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redacción, estilo que non supoñan debate político fondo, pasaranse por escrito ao enderezo: 
comision_XIIasemblea@esquerdaunida.org 

2.4. RESOLUCIÓNS 
Ás propostas de resolucións deberán estar relacionadas exclusivamente con temas de 
actualidade política, social ou cultural, non se admitirán aquelas que traten de temas obxecto 
de debate da asemblea. 

As resolución que pasen a Asemblea deberán contar co respaldo de alomenos o 25% das 
persoas presentes con dereito a voto que pasará ao seguinte nivel organizativo que seguirá o 
mesmo criterio. 

3. PROCESO DE ELABORACIÓN, DISCUSIÓN E VOTACIÓN DOS 

DOCUMENTOS. 

3.1. INFORME DE XESTIÓN. 
A comisión executiva elevará ao CPN do 22 de abril a proposta de informe (remitido aos/as 
membros do órgano con un tope de 48 horas previas) ao que se poderán facer emendas e 
aportacións. Unha vez aprobado será remitido á afiliación xunto cos demais relatorios para o 
seu debate e votación. Ata o 22 de maio poderanse recibir emendas e aportacións. 

3.2. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS E ESTATUTOS. 
3.2.1. A estrutura do Tese Política e Organizativa terá que seguir o seguinte guión: 

1. Diagnose 
2. Obxectivos políticos e instrumentos 
3. Unidade popular 
4. Estrutura e elementos organizativos 
5. Organización no conflito social e a súa comunicación 

3.2.2. O prazo para a presentación dos documentos remata o 10 de abril ás 23.59 h. Os 
documentos deberán adaptarse ao guión aprobado e terán unha extensión máxima de 6 
páxinas por tese (en letra arial, tamaño 11, entreliñado 1,5 ). 

3.2.3. Os relatorios deberán ser colectivos e contar co respaldo de persoas afiliadas (censo 
B) de alomenos 3 localidades diferentes. Tamén, poderán estar apoiadas por simpatizantes, 
sempre e cando se cumpran os requisitos anteriores. Cada relatorio que obteña o respaldo 
suficiente, nomeará un máximo de 2 persoas para actuar ante a Comisión Preparatoria da XII 
Asemblea. 

3.2.4. Os documentos que se axusten aos criterios requiridos serán publicados no espazo 
web/UAR e contarán de prazo ata as 14:00 do 14 de abril para poder ser avalados vía on-line 
ou mediante escrito asinado mediante o formato que facilitará a CP. Os documentos deberán 
contar co apoio alomenos de 35 persoas afiliadas e inscritas no CENSO B entre as que deberá 
haber representación de máis de 3 localidades. Cada persoa poderá avalar un documento. A 
comisión redactora dos estatutos elaborará proposta harmonizada cos estatutos federais e 
dará traslado ao CPN antes do 22 de abril. 
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3.3. VOTACIÓN DE DOCUMENTOS 
3.3.1. Finalizada a fase de debate, se incluirán na web as propostas de documentos que 
poderán ser votados pola militancia. 

3.3.2. Ata o 25 de maio, as comisións relatoras estudan as emendas. 

3.3.3. Os diferentes documentos tentarán buscar o consenso entre eles. Finalizado este 
traballo a CP acorda os textos definitivos para a votación. 

4. DAS DELEGACIÓNS E ELECCIÓN DE DELEGADAS E DELEGADOS. 

4.1. COMPOSICIÓN DA ASAMBLEA 
A XII Asemblea Nacional de Esquerda Unida estará formada por 250 delegadas e delegados 
e 50 simpatizantes. Aquelas persoas non incluídas nas delegacións comarcais que desexen 
asistir con voz e sen voto poderán solicitalo a CP. 

4.1.1. As delegacións serán de carácter comarcal. A asignación do seu número será en base 
á foto fixa do censo do 21 de marzo de 2017. A elección dos seus compoñentes será en base 
ao proceso de elección recollido nos estatutos vixentes. 

4.1.2. Os membros do CPN que non foran elixidos como delegados poderán participar na 
asemblea con voz e sen voto. 

5. ELECCIÓN DE CANDIDATURAS Á COORDINADORA NACIONAL DE 

EU, Á COMISIÓN DE ARBITRAXE E GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS E Á 

COMISIÓN DE CONTROL FINANCEIRO. 
5.1.1. Todas as candidaturas presentadas ao órgano de dirección de EU serán elixidas polo 
conxunto da militancia (as persoas incluídas no censo B) e irán identificadas coas teses que 
presenten baixo o mesmo nome. As candidaturas deberán comporse de: 

− 30 membros para a coordinadora nacional e 6 suplentes 
− 5 membros para a comisión de arbitraxe e garantías democráticas 
− 3 membros para a comisión de control financeiro 

5.1.2. Poderanse presentar as precandidaturas ata o día 8 de maio, presentaranse tantas 
persoas como membros teña o órgano. Estas precandidaturas deberán cumprir cos criterios 
de paridade, idade e proporcionalidade territorial (con presencia de persoas das 4 provincias 
e sen que ningunha provincia supere o 50% dos/das membros). 

5.1.3. As precandidaturas presentadas deberán contar co aval de alomenos 35 persoas da 
afiliación incluída no Censo B. Nese 5% deberá haber persoas de máis de 3 localidades. 

5.1.4. As precandidaturas presentadas que cumpran con todos os criterios serán publicadas 
na WEB/UAR e comunicadas á afiliación. Cada precandidatura irá acompañada dunha breve 
presentación das persoas que a integran. 

[⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯] 


