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TOELICHTING

Op 31 januari 2022 ontving voorzitter Liesbeth Homans van het Vlaams Parlement
een brief van mevrouw Laura Borràs i Castanyer, voorzitter van het Parlement van
Catalonië, betreffende de mogelijke ‘uitsluiting’ van volksvertegenwoordiger Pau
Juvillà, die op 14 februari 2021 tot lid van het Catalaanse parlement werd verkozen.
In haar brief, in het Engels (zie bijlage), geeft de voorzitter van het parlement
van Catalonië toelichting bij de situatie van Pau Juvillà, volksvertegenwoordiger
voor CUP (Candidatura d’Unitat Popular). Tijdens de verkiezingscampagne voor
het Spaanse Congreso de Diputados in april 2019 heeft Pau Juvillà, op dat ogenblik ‘concejal’ voor CUP in de stad Lleida, een ‘geel strikje’ uitgehangen aan zijn
kantoor in het stadhuis van Lleida. Na een klacht van een andere partij werd aan
Pau Juvillà door de Provinciale Verkiezingsraad van Lleida opdracht gegeven om
het strikje te verwijderen. Pau Juvillà weigerde het gele strikje te verwijderen, zich
onder meer beroepend op de vrije meningsuiting. De openbare aanklager diende
klacht in bij rechtbank nr. 3 van Lleida, die op 13 april 2019 de politie de opdracht
gaf om het gele strikje te verwijderen. Er werd ook een klacht bij de gerechtelijke
instanties ingediend omwille van de weigering van Pau Juvillà om de instructies van
de Provinciale Verkiezingsraad van Lleida op te volgen.
Op 14 februari 2021 werd Pau Juvillà verkozen tot lid van het Catalaanse parlement.
Op 14 december 2021 veroordeelde het Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
Pau Juvillà tot 6 maanden ‘inhabilitación por desobediencia’ − ontzetting van zes
maanden uit het recht om een verkiesbaar openbaar ambt of een overheids- of
bestuursfunctie te bekleden, op zowel plaatselijk, provinciaal, regionaal, autonoom,
staats- als supranationaal niveau − en een boete van 1080 euro voor de feiten
van april 2019. Pau Juvillà heeft een beroep ingeleid bij het Tribunal Supremo (het
hoogste bevoegde hof in Spanje) tegen zijn veroordeling.
De Junta Electoral Central (Centrale Verkiezingsraad), een administratief orgaan,
vraagt ondertussen om het vonnis tegen Pau Juvillà (6 maanden ‘inhabilitación
por desobediencia’) onmiddellijk uit te voeren. In een brief van 28 januari 2022
vraagt de Junta Electoral Central aan de voorzitter van het Catalaanse parlement
om binnen de 5 dagen te laten weten welke maatregelen zij heeft genomen om
volksvertegenwoordiger Pau Juvillà uit het parlement “te verwijderen”.
Het parlement van Catalonië heeft op 28 januari 2022 aan het Tribunal Supremo
gevraagd om de beslissing (vraag) van de Junta Electoral Central om het arrest van
het Tribunal Superior de Justicia de Cataluña onmiddellijk uit te voeren voordat er
in beroep door het Tribunal Supremo definitief uitspraak is gedaan, op te schorten.
De voorzitster van het parlement van Catalonië vraagt acties te ondernemen om
de rechten van Europese burgers te waarborgen.
Liesbeth HOMANS
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VOORSTEL VAN RESOLUTIE

Het Vlaams Parlement,
– gelet op:
1° de brief van Laura Borràs i Castanyer, voorzitster van het Catalaanse parlement, van 31 januari 2022 betreffende de situatie van Pau Juvillà (in
bijlage);
2° de verkiezing van Pau Juvillà tot lid van het Catalaanse parlement op 14
februari 2021;
3° de veroordeling van Pau Juvillà door het Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña op 14 december 2021 tot 6 maanden ‘inhabilitación por desobediencia’ − ontzetting van zes maanden uit het recht om een verkiesbaar
openbaar ambt of een overheids- of bestuursfunctie te bekleden, zowel
op plaatselijk, provinciaal, regionaal, autonoom, staats- als supranationaal
niveau − voor de feiten in april 2019;
4° het beroep dat Pau Juvillà heeft ingeleid bij het Tribunal Supremo tegen zijn
veroordeling op 14 december 2021 door het Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña;
5° de vraag van de Junta Electoral Central, een administratief orgaan, aan de
voorzitter van het Catalaanse parlement om binnen de 5 dagen te laten
weten welke maatregelen zij heeft genomen om volksvertegenwoordiger
Pau Juvillà uit het parlement “te verwijderen”;
6° het beroep dat het Catalaanse parlement op 28 januari 2022 heeft ingeleid
bij het Tribunal Supremo om de vraag van de Junta Electoral Central om het
arrest van het Tribunal Superior de Justicia de Cataluña onmiddellijk uit te
voeren, op te schorten;
7° de vraag van de voorzitter van het Catalaanse parlement om actie te ondernemen om de rechten van Europese burgers te waarborgen;
– overwegende dat:
1° Pau Juvillà op 14 februari 2021 democratisch werd verkozen door de burgers van Catalonië;
2° het reglement van het Catalaanse parlement volgens zijn voorzitter stipuleert dat een volksvertegenwoordiger zijn zetel alleen kan verliezen na een
eindvonnis waartegen geen beroep meer mogelijk is;
3° Pau Juvillà beroep heeft aangetekend tegen zijn veroordeling door het
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña bij het Tribunal Supremo (de
hoogste rechterlijke instantie in Spanje) en het Tribunal Supremo nog geen
uitspraak heeft gedaan;
4° het Catalaanse parlement op 28 januari 2022 een beroep heeft ingeleid bij
het Tribunal Supremo om de vraag van de Junta Electoral Central om het
arrest van het Tribunal Superior de Justicia de Cataluña onmiddellijk uit te
voeren, op te schorten;
– vraagt dat Pau Juvillà zijn functie als volksvertegenwoordiger in het Catalaanse
parlement kan blijven uitoefenen zolang er geen definitief vonnis door het
Tribunal Supremo is geveld;
– vraagt aan de Europese Commissie om, gelet op haar taak om de rechtsstaat,
de democratie, de mensenrechten en de vrije meningsuiting te waarborgen en
te versterken, deze zaak verder te onderzoeken.
Liesbeth HOMANS
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Bijlage bij het voorstel van resolutie:
Brief van de voorzitter van het Catalaanse parlement
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Laura Borràs i Castanyer
Presidenta

Ms Liesbeth Homans
Speaker of the Flemish Parliament

Dear Ms Homans,
I feel obliged to write to you to draw your attention to the events which are taking place in the
Parlament de Catalunya. As President of this Parliament, it is my duty to inform you about serious
infringement of our rights of defence and at the same time to express concern about the situation
of a Member of Parliament democratically elected by the people of Catalonia and also my own
position.
On 28 April 2019, a general election was held in Spain in which the people chose their political
representatives in the Spanish Senate and Congress of Deputies. As you may know, at that time in
Catalonia there were political prisoners and exiles: politicians and community leaders tried by the
Supreme Court for having organised the referendum on self-determination which had taken place
on 1 October 2017.
As a result of this injustice, many people and community organisations decided to take action. There
was a genuine popular movement to protest and speak out which had a highly visible symbol in the
shape of yellow ribbons. They spread all over Catalonia and many town and city halls even hung
them on their front walls accompanied by banners calling for the release of political prisoners and
the return of exiles.
Against this background, in the spring of 2019 Mr Pau Juvillà, a councillor for the CUP (one of the
pro-independence political parties) on Lleida City Council, decided to hang yellow ribbons on the
outside of his office in city hall.
On 12 April 2019, the electoral campaign for the Spanish parliamentary elections began and the chair
of the Ciudadanos (a pro-Spanish party) group on the local authority filed a complaint with the Lleida
Provincial Electoral Board against the yellow ribbons on the city hall’s front wall.
The Lleida Provincial Electoral Board, an administrative body which is only operational during
elections, asked Mr Juvillà to remove the yellow ribbons on the grounds that they were in breach of
the principle of the neutrality of public authorities. Mr Juvillà refused, arguing that this symbol of
protest against Spanish government repression could not be associated with a specific political party
and that he was protected by freedom of speech, apart from the fact that neither he nor his party
was contesting the general election.
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Laura Borràs i Castanyer
Presidenta

In view of his refusal, the Lleida Public Prosecutor’s Office filed a complaint against Mr Juvillà for
contempt which was admitted for processing by Lleida Court no. 3. Following its examination, on 13
April 2019, the court ordered the police to remove the ribbons.
Mr Juvillà’s case was transferred to the High Court of Justice after he was elected to the Parlament
de Catalunya in the election held on 14 February 2021.
On 14 December 2021, the High Court of Justice of Catalonia sentenced Mr Juvillà MP to six months’
disqualification and a €1,080 fine. The Central Electoral Board, the administrative body, insisted that
this sentence should be enforced immediately even though an appeal against it could still be lodged.
Mr Juvillà availed himself of this right and filed an appeal with the Supreme Court, the highest
competent court in Spain, for provisional remedies to prevent the withdrawal of his seat as a Member
of Parliament before his sentence was confirmed by a final judgement. The Parliament also sought
provisional remedies so that it could comply with its own rules of procedure, which stipulate that an
MP’s seat can only be withdrawn after he or she has been convicted by a final judgement.
On 28 January 2022, as President of the Parlament de Catalunya I received a notification from the
Central Electoral Board requiring me to report within five days on the measures I have undertaken
to remove a Member of Parliament who has already been stripped of his seat.
Neither as President nor as a democrat can I accept that an administrative body should unilaterally
decide who is and who is not allowed to be a Member of Parliament after being democratically
elected by the people of Catalonia.
I would therefore ask you to consider whether it is your responsibility as speaker of the Flemish
Parliament to take some kind of action to uphold the rights of European citizens which are being
flouted by this situation.
I would be happy to meet with you to discuss this issue, either in the Parlament de Catalunya where
you are welcome to visit us or wherever else you think would be appropriate.
Yours sincerely,

Palau del Parlament, 31 January 2022
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