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El primer ministre belga es
pronuncia sobre l'asil de
Puigdemont
Charles Michel ha assegurat que la possibilitat de donar-li protecció diplomàtica "no
està en cap cas a l'ordre del dia"

Mariano Rajoy, amb el primer ministre belga, Charles Michel, a la cimera de caps d'estat i de govern de
Brussel·les. | ACN

El primer ministre belga, Charles Michel, ha sortit al pas de les declaracions del seu secretari
d'estat d'Asil i Migració, Theo Francken, que aquest diumenge ha obert la possibilitat de donar asil
polític a Carles Puigdemont
(http://www.naciodigital.cat/noticia/141595/belgica/no/descarta/oferir/asil/politic/puigdemont) .
En un comunicat, Michel li ha demanat a Francken que "no tiri llenya al foc" en relació a la crisi
política de Catalunya. Michel ha assegurat que la possibilitat de donar asil a Puigdemont "no està
en cap cas a l'"ordre del dia".
El secretari d'estat d'Asil i Migració belga havia afirmat, en unes declaracions a la cadena belga
VTM, que "no és irreal" donar protecció diplomàtica a Puigdemont si s'observava la situació. "La
qüestió és fins a quin punt tindria un judici just", havia afegit Francken, membre del Partit
Nacionalista Flamenc N-VA.
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Malestar al PP
Per la seva banda, el portaveu del PP i vicepresident primer del grup PPE al Parlament Europeu,
Esteban González Pons, ha carregat contra el secretari d'estat de Migració i Asil belga, Theo
Francken, per haver fet aquesta oferta d'asil polític al president Carles Puigdemont. "Es tracta
d'un atac inacceptable d'un membre del govern belga a un altre estat de la UE com Espanya que
espero que sigui corregit immediatament", ha afirmat el líder dels populars al Parlament europeu.
González Pons ha assegurat que Francken ha "incomplert els principis de solidaritat i
col·laboració lleial" entre els països de la UE i ha lamentat les "greus acusacions" que el dirigent
belga ha llençat contra el sistema judicial espanyol.
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