Predsednik evropskega parlamenta je dolžan zaščititi avtoriteto in integriteto evropskega
parlamenta
Načelna pripravljenost predsednika španske vlade Pedra Sancheza, da po prevzemu mandata,
ki ga je dobil tudi zaradi podpore Katalonske republikanske levice (ERC), odpre dialog s
predstavniki Katalonije in s tem spodbudi iskanje rešitev za katalonsko krizo, je v očitnem
nasprotju z avtoritarnimi, represivnimi ukrepi španskega pravosodja. Protislovni signali iz
Madrida čedalje ostreje izpostavljajo katalonsko vprašanje kot naš skupen problem, ki se kaže
kot problem verodostojnosti evropske demokracije, odgovornosti evropskih politikov in naše
skupne zavezanosti vrednotam demokracije.
Skupina najvidnejših katalonskih politikov, poslancev in voditeljev družbenih organizacij že
drugo leto prestaja visoke zaporne kazni, izrečene na političnem procesu. Nekdanji poveljniki
katalonske policije in njegovi sodelavci so obtoženi, ker oktobra 2017 niso poskušali s silo
preprečiti pravice do izrekanja Kataloncev glede morebitne osamosvojitve. Španska osrednja
volilna komisija posega v pravice in status izvoljenega katalonskega predsednika Quima Torre.
Istočasno španske oblasti kljubujejo odločitvi Evropskega sodišča in onemogočajo izvoljenim
katalonskim članom evropskega parlamenta, da bi začeli opravljati delo, za katerega so dobili
mandat več kot dveh milijonov volivcev.
Vlade evropskih držav in institucije EU pozivamo, da ne odvračajo svoje pozornosti od kršitev
evropskih temeljnih vrednot v Španiji. Po brexitu se bo EU soočila z resnimi novimi izzivi, kar
jo še bolj zavezuje k doslednemu vztrajanju na demokratičnih načelih in krepitvi
verodostojnosti njenih ustanov. Ta verodostojnost bo zapravljena, če se predsednik
evropskega parlamenta David Sassoli ne bo uprl političnim pritiskom in zaščitil avtoriteto in
integriteto evropskega parlamenta, evropskih poslancev in odločitev evropskega sodišča.
Podpiramo pobudo predsednika Pedra Sancheza za odprt in spoštljiv dialog s predstavniki
Katalonije. Hkrati pričakujemo, da bodo španske oblasti in pravosodje ustavili pregon
katalonskih voditeljev doma in v tujini ter razglasili amnestijo za vse, ki so obsojeni zaradi
uveljavljanja demokratične pravice volivcev do izrekanja na referendumu leta 2017.

dr. Spomenka Hribar
Milan Kučan
dr. Rudi Rizman
Ivo Vajgl

