
 
MOCIÓ PER RECLAMAR LA NUL·LITAT DE LA SENTÈNCIA I LA LLIBERTAT           
IMMEDIATA D’ORIOL JUNQUERAS I LA RESTA DE PRESOS I PRESES          
POLÍTIQUES 
 
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat sentència, en data 19 de desembre de                 
2019, que reconeix la immunitat d’Oriol Junqueras. La justícia ha arribat des d’Europa,             
determinant que la immunitat d’un eurodiputat és vigent des que es proclamen de forma              
definitiva els resultats de les eleccions, desvinculant-ho del procediment intern dels estats            
membres. 
 
Això significa, per tant, que des del passat mes de maig, quan es van celebrar les darreres                 
eleccions europees, Oriol Junqueras, i la resta de polítics catalans escollits com a             
eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comín, han vist vulnerats els seus drets. 
 
Exigim que de forma immediata el Tribunal Suprem (TS) apliqui la sentència europea i deixi               
en llibertat Oriol Junqueras, anul·lant la sentència condemnatòria amb relació al judici de l’1              
d’octubre. Amb el reconeixement de la immunitat d’Oriol Junqueras i de la seva condició              
d’eurodiputat, tot el procediment posterior a la immunitat és nul. D’aquí l’exigència de             
nul·litat immediata de la sentència i l’exigència de la seva posada en llibertat.  
 
Malgrat que a hores d’ara encara resten per resoldre’s els diferents recursos presentats pels              
seus defensors per tal que s’anul·lin les decisions preses pel TS i el PE considerem               
important preservar els drets que l’ordenament jurídic europeu atorga als representants           
escollits per la ciutadania. 
 
Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa al ple l’adopció dels següents acords: 
 
 
PRIMER. Demanar al Tribunal Suprem que apliqui la sentència del Tribunal de Justícia de la               
Unió Europea i aixequi la inhabilitació d’Oriol Junqueras. 
 
SEGON. Demanar al Tribunal General de la UE que obligui al Parlament Europeu a              
suspendre la decisió presa per aquest i es retorni la condició d’eurodiputat a l’Oriol              
Junqueras. 
 
TERCER. Exigir la nul·litat de la sentència del judici de l’1 d’octubre i reclamar la llibertat                
immediata d’Oriol Junqueras i la resta de presos polítics.  
 
QUART. Reclamar que els eurodiputats Carles Puigdemont i Toni Comín, puguin conservar            
la seva condició al parlament Europeu en virtut de la sentència del Tribunal de Justícia de                
la Unió Europea i que en aquest sentit es retirin els suplicatoris del TS. 
 



 
CINQUÈ. Reconèixer els drets dels ciutadans i ciutadanes que van exercir el seu vot a les                
passades eleccions europees del 26 de maig a opcions independentistes i reclamar que no              
vegin més temps vulnerats els seus drets. 
 
SISÈ. Instar l'administració espanyola a aturar la repressió en totes les seves formes - com               
la inhabilitació del President Torra - i l’alliberament immediat de tots els presos i preses               
polítiques. 
 
SETÈ. Fer arribar aquest acord a la presidència del Tribunal Suprem, al Tribunal General de               
la Unió Europea, la presidència del Parlament Europeu i als portaveus dels grups             
parlamentaris del Parlament Europeu. 
 
 
 
 
 
 
 


