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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-006357/2017 

aan de Commissie 
Artikel 130 van het Reglement 

Jordi Solé (Verts/ALE), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), 

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Tania González Peñas (GUE/NGL), Maria Lidia Senra 

Rodríguez (GUE/NGL), Matt Carthy (GUE/NGL), Liadh Ní Riada (GUE/NGL), Lynn Boylan 

(GUE/NGL), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Estefanía Torres Martínez 

(GUE/NGL), Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), Jill Evans (Verts/ALE), Helga Stevens (ECR), 

Helmut Scholz (GUE/NGL), Beatrix von Storch (EFDD), Sander Loones (ECR), Rina Ronja Kari 

(GUE/NGL), Mara Bizzotto (ENF), Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), Molly Scott Cato 

(Verts/ALE), Indrek Tarand (Verts/ALE), Igor Šoltes (Verts/ALE), Bodil Valero (Verts/ALE), 

Barbara Lochbihler (Verts/ALE), Franz Obermayr (ENF) en Anneleen Van Bossuyt (ECR) 

Betreft: Spanje: 712 democratisch gekozen Catalaanse burgemeesters met arrestatie bedreigd 

Op 13 september kondigde de Spaanse procureur-generaal Manuel Maza aan dat de 712 Catalaanse 
burgemeesters1 (75 % van alle burgemeesters in Catalonië) die het referendum over 
onafhankelijkheid steunden, voor de rechtbank moesten verschijnen om te worden verhoord. De heer 
Maza verklaarde ook dat Catalaanse burgemeesters die dat weigerden door de politie zouden worden 
gearresteerd2. 

Drie maanden geleden stemde een absolute meerderheid van het Spaanse parlement (207 stemmen 
voor en 134 tegen)3 voor een motie van afkeuring tegen de heer Maza en de Spaanse minister van 
Justitie, maar de regering weigerde de procureur-generaal te vervangen vanwege zijn politieke 
affiniteit met de Partido Popular. 

In zijn toespraak over de Staat van de Unie 2017 verklaarde Commissievoorzitter Juncker dat 
"rechtsstatelijkheid betekent dat de wet en de rechtspraak gewaarborgd worden door een 
onafhankelijke rechterlijke macht". 

1. Wat denkt de Commissie te doen om te waarborgen dat Spanje de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht eerbiedigt? 

2. Is de Commissie voornemens het rechtsstaatmechanisme in werking te stellen? 

3. Hoe gaat de Commissie optreden in het licht van de politieke en gerechtelijke vervolging van 
democratisch gekozen Catalaanse burgers? 

                                                      
1  http://www.politico.eu/article/spain-to-prosecute-712-catalan-mayors-over-referendum/ 
2  http://www.dailymail.co.uk/wires/pa/article-4880146/Spain-threatens-712-Catalan-mayors-arrest-assisting-

independence-poll.html 
3  http://www.elmundo.es/espana/2017/05/16/591adfc4e2704e355c8b4683.html 


