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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0300/2010 af Bozo Jakeljić, tysk statsborger, for det kroatiske rene 
statsretsparti (HCSP), om udlevering af kroatiske statsborgere til EU-
medlemsstater i forbindelse med politisk motiverede forbrydelser begået i det 
tidligere Jugoslavien

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at Kroatien i kraft af sin gældende forfatning ikke kan udlevere kroatiske 
statsborgere, men at det som kandidatland har forpligtet sig til ved tiltrædelse af EU at have 
bragt sin forfatning i overensstemmelse med rammeafgørelsen om den europæiske 
arrestordre. Han hævder, at Kroatien for øjeblikket er i gang med at udarbejde særlovgivning, 
som betyder, at anmodninger om udlevering af personer, der har begået politisk motiverede 
forbrydelser, kan afvises. Ifølge andrageren bor der i Kroatien tidligere agenter fra det 
jugoslaviske hemmelige politi, som er efterlyst i EU, men som regeringen beskytter mod 
udlevering. Han hævder, at der ikke har fundet nogen udrensninger sted i Kroatien, som det 
skete i det tidligere DDR, og at medlemmer af det tidligere jugoslaviske hemmelige politi, 
som nu sidder i magtfulde positioner, beskytter deres kolleger. Andrageren oplyser, at han er 
modstander af Kroatiens tiltrædelse af EU, men han anmoder alligevel Europa-Parlamentet 
om at præcisere over for Kroatien, at kapitel 24 i tiltrædelsesforhandlingerne først kan lukkes, 
når der i den kroatiske lovgivning er sikkerhed for, at den europæiske arrestordre gælder uden 
undtagelser, således også for tidligere medlemmer af det jugoslaviske hemmelige politi.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. juni 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.
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"Andrageren, der er af kroatisk og tysk herkomst, hævder, at Kroatien er i gang med at 
udarbejde særlovgivning, som betyder, at anmodninger om udlevering af personer, der har 
begået politisk motiverede forbrydelser, kan afvises. Kroatien har imidlertid som kandidat til 
EU-medlemskab forpligtet sig til at gennemføre Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om 
den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne 
(EFT L 190 af 18.7.2002, s. 1). Rammeafgørelsen om den europæiske arrestordre giver ikke 
mulighed for undtagelser for politiske forbrydelser. Kroatien er forpligtet til at gennemføre 
rammeafgørelsen om den europæiske arrestordre i overensstemmelse med ordlyden af den 
tekst, der er vedtaget og offentliggjort.

Kroatien vil være forpligtet til at gennemføre rammeafgørelsen om den europæiske 
arrestordre korrekt, dvs. uden undtagelser for politisk motiverede forbrydelser. Kommissionen 
agter ikke at foretage sig yderligere i sagen på nuværende tidspunkt."


