Esmenes als Estatuts de la federació.
1) Substituir “una alternativa d'obediència valenciana, progressista i verda per “una
alternativa valenciana, progressista, i verda”
2) Preàmbul: Substituir “respecte a les minories i paritat de sexes” per “pluralitat,
respecte a les minories i de paritat de sexes”.
3) On diu: “… perspectiva d’espai polític definit pel valencianisme progressista,
l’esquerra moderna i l’ecologisme polític…”
Que diga: “… perspectiva d’espai polític definit pel valencianisme progressista,
l’esquerra moderna, l’ecologisme polític i la igualtat de gènere…”
4) On diu “En les zones castellanoparlants, podrà fer
se servir l’equivalent de la
denominació en castellà” que diga “En les zones castellanoparlants, s’utilitzarà també
la marca Compromís, sense cap traducció”.
5) Títol II, Article 5. Veu pròpia.
On diu: Els partits polítics fundadors i federats de COMPROMÍS tenen plena
competència i mantenen la plena independència per a l'acció, pronunciament,
actuació, defensa o participació en l'esdevenir polític i social. Els partits, quan parlen en
nom propi, hauran d'explicitar aquest fet que, en tot cas, no haurà de ser contradictori
amb
els acords de la federació.
Per: Veu pròpia. Els partits polítics federats de COMPROMÍS i la Gent de Compromís
tenen plena competència i mantenen la plena independència per a l'acció,
pronunciament, actuació, defensa o participació en l'esdevenir polític i social. Les
forces polítiques integrants de la federació , quan parlen en nom propi, hauran
d'explicitar aquest fet que, en tot cas, no haurà de ser contradictori amb els acords de
la federació.
6) Article 11:
Afegir: denominades Gent de Compromís.
Explicació: Este nom va estar aprovat per l’Assemblea Nacional de Gent de
Compromís el 13 d’octubre de 2013, després d’haver
ho sotmés a votació mitjançant
el referèndum virtual de l’espai Compromís.

7) Article 12:
On diu: Compromís entén la lliure adhesió com un pacte entre la persona i la
federació, del qual es deriven drets i deures recíprocs.
Dir: La Gent de Compromís és una força política, un col∙lectiu establert i
reconegut per Compromís, de la qual emanen les decisions de l’assemblea i/o
dels espais de decisió amb els quals es doten.
8) Article 12b.

On diu "No estar afiliat ni afiliada en cap partit polític" afegir " registrat a l'estat
espanyol"

10) Article 13. Apartat f
Afegir “ sense que la discrepància interna, implique procediment sancionador.
S’observarà per això el respecte a les formes i vies adequades de manifestació
de la discrepància que en tot cas s’hauran d’explicitar en un reglament"

11) Article XXX
Afegir article; Els membres de Gent de Compromís tindran dret i deure a la
contribució econòmica consensuada que els pertoque en igualdat de condicions
que la contribució de la resta de militants federats dels altres partits. GdC
disposarà de mitjans econòmics ajustats a la seua activitat democràtica
incloent
hi uns recursos humans equilibrats per a la seua contribució a la
federació.

12) Article XX (del Títol segon, capítol segon).
On diu "amb veu i sense vot" canviar per "amb veu i vot"
13) Article 17 De l’elecció de les persones afiliades directament a Compromís (GdC)
Substituir “es regularà reglamentàriament per la Comissió Executiva Nacional (CEN) i
ratifidada pel Consell General” per “es trametrà reglamentàriament per la Comissió
Executiva Nacional (CEN) i es proposarà per a la seua ratificació pel Consell General”

14) Article 18
Hem d’aclarir a quin partit es refereix el text: “Tenen consideració d’organs del partit”
No és coherent amb el document. Substitució per: “Tenen consideració d’òrgans de la
Federació unitària”. Si som Partit, doncs que no es faça document de Federació i ni
fiquem
ho tot….

15) Article 22. Afegir " A la Conferència General tindrà veu i vot tota la militància de
Compromís."

16) Article 22b.
Canviar "a proposta del CEN" per “a proposta de la militància de Compromís”.

17) Article 23.
Supressió dels punts "e" i "g" i traslladar
los a l'Article 69 sobre el Referèndum Virtual.

18) Article 25
Afegir en la Composició del Consell General:

punt h: “sis representants de l’Assemblea de regidors, dos per cada circumscripció
electoral de València, Castelló i Alacant”

19) Article 29:
Segons este article, els partits fundadors sempre tindran drets afegits que GdC o
qualsevol altre partit que puga afegir
se al projecteAfegir: quan ho sol∙lite un dels
partits o forces polítiques, o 30 % membres del CG.

20) Article 31n
Supressió article 31n i afegir al 47 "càrrecs electes en tots els nivells representatius
així com de les persones diputades provincials, senadors i senadores d'elecció directa i
de designació autonòmica i d'altres de representació supramunicipal indirecta ..."
21) Article 32 núm de representants
Les persones afiliades directament a Compromís triarán un representant cada 200
afiliats i en tot cas mai en nombre inferior a 3.
Article f Afegir “ i un membre de la assemblea de Regidors en idèntiques condicions”
Proposta de Francesc Vila
22) Esmena a l’article 32. SOBRE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ
EXECUTIVA NACIONAL.
La Comissió Executiva Nacional es compon de:
4 membres del BLOC
4 membres d’INICIATIVA
4 membres dels VERDS
ES/ECO
Les persones afiliades directament a Compromís mitjançant l’assemblea de Gent de
Compromís, triaran a 4 persones per a l’executiva.
4 representants dels JOVES.2 Representants de l’Assamblea de Regidors
Els portaveus al Congrés, etc. Amb capacitat per exposar la seua opinió però sense
vot.
23) Article 33:
De forces polítiques diferents

