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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000072/2017 

adresată Consiliului 
Articolul 128 din Regulamentul de procedură 

Judith Sargentini, Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Barbara 

Lochbihler, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Ulrike Lunacek 
în numele Grupului Verts/ALE 

Subiect: Mandate de arestare emise de Interpol ("notificări roșii") și Turcia 

În august 2017, în urma unei notificări Interpol emise de Turcia, poliția spaniolă a reținut doi jurnaliști 
cu poziții critice față de putere, care aveau dublă cetățenie, suedeză și turcă, și, respectiv, germană și 
turcă.  

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei [în rezoluția nr. 2161 (2017)] a remarcat că sistemul de 
„notificări roșii” al Interpol a fost folosit în mod abuziv de anumite țări pentru a reprima libertatea de 
exprimare sau pentru a persecuta membri ai opoziției politice în afara frontierelor acestora. 

Prin urmare, este important să existe garanții adecvate pentru a proteja apărătorii drepturilor omului și 
activiștii legitimi împotriva potențialului abuz al notificărilor Interpol. 

Statele membre ale UE aplică norme diferite: unele state membre refuză să acționeze atunci când 
primesc o notificare Interpol, în timp ce altele fac arestări. 

– Ce face Consiliul pentru a se asigura că drepturile cetățenilor din UE și din țările terțe nu sunt 
încălcate prin utilizarea datelor Interpol de către statele membre ale UE? 

– Are Consiliul cunoștință de vreun mecanism care să asigure un schimb automat de informații 
între statele membre în cazul în care cel puțin un stat membru își exprimă serioase îndoieli în 
legătură cu legitimitatea, necesitatea și proporționalitatea unei notificări Interpol? 

– Intenționează Consiliul să armonizeze normele și practicile naționale în ceea ce privește modul în 
care autoritățile de poliție ar trebui să reacționeze atunci când primesc o notificare Interpol, cum 
ar fi o cale de atac obligatorie înaintea unei arestări efectuate pe baza unei notificări Interpol? 
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