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Betreft: Spionage- en sabotageactiviteiten ten aanzien van leden van de politieke oppositie in 
Spanje

In Spanje is een schandaal aan het licht gekomen waarbij mogelijkerwijs aan de macht zijnde 
politieke partijen en bepaalde nationale media betrokken zijn, al dan niet rechtstreeks. Dit zou een 
ernstige schending inhouden van de rechtsstaat en van het recht op vrije politieke participatie.

Het gaat onder meer om spionage- en sabotageactiviteiten ten aanzien van leden van de politieke 
oppositie. Deze activiteiten zouden zijn georkestreerd door het Spaanse Ministerie van Binnenlandse 
Zaken tijdens het premierschap van Mariano Rajoy (Partido Popular: Volkspartij) en uitgevoerd door 
hooggeplaatste politieambtenaren in samenwerking met bepaalde nationale media.

In 2014 zijn vijf leden van Podemos het Europees Parlement binnengekomen, en sindsdien is de 
steun voor deze partij volgens opiniepeilingen gestaag toegenomen. Dat kan de aanleiding geweest 
zijn voor deze "vuile-oorlogspraktijken", waarnaar intussen wordt verwezen met de term "de beerput 
van de Spaanse staat". Er is bijvoorbeeld bezwarend bewijsmateriaal gecreëerd met als doel een 
lastercampagne te lanceren, en van een van de parlementaire medewerkers van Pablo Iglesias is 
enkele dagen na afloop van diens ambtstermijn in het Europees Parlement een gsm gestolen.

Wat is de Commissie in het licht van deze schaamteloze schendingen van de fundamentele rechten 
en van de rechtsstaat in Spanje van plan te ondernemen, zij die borg moet staan voor de naleving 
van de waarden en wetten van de EU?


