Es presenta un recurs judicial contra l’Acord UETurquia en matèria de refugiats davant el TJUE
L’ha coordinat l’exfiscal anticorrupció Carlos Jiménez Villarejo i ha estat
impulsat per l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates, la Fundació
Congrés Català de Salut Mental i Lafede.cat. S’ha presentat davant el
Tribunal de Justícia de la Unió Europea, amb seu a Luxemburg, i demana
la nul·litat de ple dret de l’Acord.

Barcelona, 30 de novembre de 2016
El text del recurs demana al Tribunal de Justícia de la Unió Europea que deixi
sense efecte l’Acord subscrit per la Unió Europea i Turquia el mes de març
d’aquest any per frenar l’arribada a les illes gregues de persones que cerquen
asil a Europa i que el propi acord titlla de “migrants irregulars”. Com ha recordat
l’exfiscal Carlos Jiménez Villarejo, l’Acord “suposa la vulneració d’un conjunt de
normes jurídiques de tota mena –des del Tractat de la Unió Europea a la Carta
de Drets Fonamentals de la UE– i viola obertament drets fonamentals, entre els
quals el dret a la vida, la dignitat o la lliure circulació”. A més, permet
devolucions col·lectives que estan expressament prohibides per l’ordenament
jurídic de la UE. Jiménez Villarejo ha recordat que aquest Acord “suposa una
persistent violació i desviació de poder per part de la UE en favor d’interessos
espuris” i, a banda de criticar el paper del Parlament Europeu, que no ha fet
prou per aturar l’Acord, ha subratllat que Turquia no és, en cap cas, un país
segur: “Turquia és aquell espai on no existeix el Dret i on les persones deixen
de ser-ho i passen a ser objectes als que es tracta sense escrúpols”.
El recurs, que demana la suspensió provisional de l’Acord fins que el Tribunal
no es pronunciï, ha estat presentat per l’advocat grec Harry Ladis en nom i

representació del ciutadà paquistanès Shabbir Iqbal, un enginyer que va fugir
del seu país amenaçat de mort per un grup islamista radical. Va arribar a
Lesbos un cop havia entrat en vigor el Tractat i, a pesar d’haver demanat asil a
Grècia, li ha estat denegat dos cops. Actualment, viu a l’illa en un lloc segur
però podria ser deportat a Turquia en qualsevol moment si és detingut per la
policia.

Les entitats impulsores del recurs han redactat un manifest perquè entitats i
persones a títol individual es puguin adherir i es pot consultar a la web
http://noacordueturquia.pangea.org.
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