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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0300/2010 του Bozo Jakeljić, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος
του «Kroatische Reine Staatsrechtspartei (HCSP)», σχετικά με την παράδοση 
κροατών υπηκόων σε κράτη μέλη της ΕΕ λόγω πολιτικά υποκινούμενων 
εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στην πρώην Γιουγκοσλαβία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ενημερώνει ότι η Κροατία, δυνάμει του ισχύοντος Συντάγματός της, δεν 
δύνανται να παραδίδει κροάτες υπηκόους, αλλά ως υποψήφια προς ένταξη χώρα υποχρεούται 
κατά την προσχώρηση να προσαρμόσει το Σύνταγμά της στην απόφαση πλαίσιο σχετικά με 
το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Αναφέρει ότι η Κροατία παράλληλα βρίσκεται στη 
διαδικασία θέσπισης νομοθεσίας που θα επιτρέπει την απόρριψη αιτημάτων παράδοσης 
ατόμων που έχουν διαπράξει πολιτικά υποκινούμενα εγκλήματα. Σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, στην Κροατία διαμένουν πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας των 
Γιουγκοσλαβίας οι οποίοι βρίσκονται στους καταλόγους καταζητούμενων των κρατών μελών 
της ΕΕ, αλλά προστατεύονται από την κυβέρνηση από ενδεχόμενη παράδοση. Κατά τον 
αναφέροντα, στην Κροατία δεν υπήρξε διαδικασία εκκαθάρισης όπως στην Ανατολική
Γερμανία, και στην Κροατία ακόμη είναι στην εξουσία μέλη της πρώην γιουγκοσλαβικής 
μυστικής υπηρεσίας, οι οποίοι προστατεύουν τους συναδέλφους τους. Ο αναφέρων τάσσεται 
κατά της προσχώρησης της Κροατίας στην ΕΕ, ζητεί εντούτοις από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να υποχρεώσει την Κροατία να εφαρμόσει το κεφάλαιο 24 των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων εφόσον διασφαλισθεί στην κροατική νομοθεσία ότι εφαρμόζεται χωρίς 
παρεκκλίσεις το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, δηλαδή και σε πρώην μέλη της 
γιουγκοσλαβικής μυστικής υπηρεσίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Ιουνίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Ο αναφέρων, ο οποίος διαθέτει κροατική και γερμανική ιθαγένεια, ισχυρίζεται ότι η Κροατία  
εκπονεί επί του παρόντος ειδική νομοθεσία που θα επιτρέπει την απόρριψη αιτημάτων 
παράδοσης ατόμων εμπλεκόμενων σε υποθέσεις πολιτικά υποκινούμενων εγκλημάτων. Η 
Κροατία εντούτοις, ως υποψήφια προς ένταξη χώρα, έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει την 
απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το ευρωπαϊκό ένταλμα 
σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ L 190, 18.7.2002, σ. 
1). Η απόφαση-πλαίσιο δεν προβλέπει καμία εξαίρεση για πολιτικά αδικήματα. Η Κροατία 
υποχρεούται να εφαρμόσει την απόφαση-πλαίσιο ακολουθώντας πιστά τη διατύπωση του 
συμφωνηθέντος και δημοσιευθέντος κειμένου.

Η Κροατία θα υποχρεωθεί να προβεί στην ορθή εφαρμογή της απόφασης-πλαίσιο για το 
ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, δηλαδή χωρίς καμία εξαίρεση για πολιτικά υποκινούμενα 
εγκλήματα. Σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή δεν προτίθεται να συνεχίσει περαιτέρω την 
εξέταση της συγκεκριμένης υπόθεσης.


