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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0300/2010, внесена от Bozo Jakeljić, с германско гражданство, 
от името на хърватската партия HCSP, относно екстрадирането на 
хърватски граждани в  държави-членки на ЕС във връзка с 
политически престъпления в бивша Югославия

1. Резюме на петицията

Вносителят посочва, че макар действащата хърватска конституция да не предвижда 
екстрадирането на хърватски граждани, Хърватия, която е кандидат за член на ЕС, е 
поела ангажимента при присъединяването си към ЕС да приведе конституцията си в 
съответствие с рамковото решение относно европейската заповед за задържане. В 
същото време обаче, в момента Хърватия изготвя специално законодателство, което да 
позволява отхвърлянето на искания за екстрадиране по отношение на политически 
престъпления. Той твърди, че правителството защитава бивши югославски агенти на 
тайните служби, които пребивават в Хърватия и са обявени за издирване в ЕС, че 
Хърватия не е извършила прочиствания, подобни на тези в Източна Германия, и че 
членовете на бившите югославски тайни служби, които в момента са на властови 
позиции, защитават своите колеги агенти. Като се обявява срещу приемането на 
Хърватия в ЕС, вносителят все пак призовава Европейския парламент да разясни на 
Хърватия, че глава 24 от преговорите за присъединяване може да бъде приключена 
единствено ако хърватското законодателство гарантира прилагането без изключение на 
европейската заповед за задържане, като по този начин я направи приложима и за 
бивши членове на югославските тайни служби.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 юни 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
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сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Вносителят на петицията, който има хърватско и германско гражданство, твърди, че 
понастоящем Хърватия изготвя специално законодателство, което да позволява 
отхвърлянето на искания за екстрадиране във връзка с политически престъпления.  
Хърватия обаче, като страна кандидат за членство в ЕС, предприе изпълнението на 
Рамковото решение на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за 
арест и процедурите за предаване между държавите-членки (OВ L 190, 18.7.2002 г., стp. 
1, „Рамково решение за ЕЗА”). Рамковото решение за ЕЗА не предоставя никакви 
изключения за политическите престъпления. Хърватия има задължението да изпълни 
Рамковото решение за ЕЗА в съответствие с договорения и публикуван текст.

Хърватия ще бъде длъжна да изпълни правилно Рамковото решение за ЕЗА, т.е. без 
каквито и да е изключения по отношение на политическите престъпления. 
На сегашния етап Комисията не възнамерява да продължи разглеждането на 
този конкретен случай.


