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Tema: Peticija Nr. 0300/2010 dėl Kroatijos piliečių, įvykdžiusių politinius nusikaltimus 
buvusioje Jugoslavijoje, išdavimo ES valstybėms narėms, kurią pateikė Vokietijos 
pilietis Bozo Jakeljić Kroatijos grynosios teisių partijos (Hrvatska čista stranka 
prava, HČSP) vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas praneša, kad pagal dabar galiojančią Kroatijos konstituciją, Kroatija 
neišduoda savo piliečių, tačiau kaip prisijungimo paraišką pateikusi valstybė, Kroatija 
įsipareigojo prisijungusi pakeisti savo konstituciją taip, kad ji būtų suderinama su pamatiniu 
sprendimu dėl Europos arešto orderio. Jis nurodo, kad kartu Kroatija rengiasi priimti specialų 
teisės aktą, kuris leistų atmesti reikalavimus išduoti politinius nusikaltimus įvykdžiusius 
asmenis. Peticijos pateikėjo teigimu, Kroatijoje gyvena buvusios Jugoslavijos slaptosios 
tarnybos agentų, įtrauktų į ES valstybių narių arešto sąrašus, tačiau vyriausybė saugo juos nuo 
išdavimo. Peticijos pateikėjas teigia, kad Kroatijoje nevyko toks apsivalymo procesas kaip 
Rytų Vokietijoje ir kad Kroatijoje valdžią tebeturi senosios Jugoslavijos slaptosios tarnybos 
nariai, ginantys savo kolegas. Peticijos pateikėjas tvirtina esąs prieš Kroatijos prisijungimą, 
bet vis tiek prašo Europos Parlamento patvirtinti Kroatijai, jog derybų dėl narystės 24 skyrius 
gali būti pasirašytas tik tokiu atveju, jei Kroatijos teisės aktai garantuotų Europos arešto 
orderio vykdymą be išimčių, tai yra, kad jis būtų vykdomas ir buvusiems Jugoslavijos 
slaptosios tarnybos nariams.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. birželio 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m rugsėjo 2 d.
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„Peticijos pateikėjas, kuris turi Kroatijos ir Vokietijos pilietybę, nurodo, kad Kroatija šiuo 
metu rengiasi priimti specialų teisės aktą, pagal kurį būtų leidžiama atmesti prašymus išduoti 
politinius nusikaltimus įvykdžiusius asmenis. Tačiau Kroatija, kaip prisijungimo prie ES 
paraišką pateikusi valstybė, yra įsipareigojusi įgyvendinti 2002 m. birželio 13 d. Tarybos 
pamatinį sprendimą dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos 
(OL L190, 2002 7 18, p. 1, pamatinis sprendimas dėl Europos arešto orderio). Pamatiniame 
sprendime dėl Europos arešto orderio nenumatytos išimtys politinių nusikaltimų atžvilgiu. 
Kroatija yra įsipareigojusi įgyvendinti pamatinį sprendimą dėl Europos arešto orderio, 
vadovaudamasi sutartu ir viešai paskelbtu šio susitarimo tekstu.

Kroatija bus įpareigota įgyvendinti pamatinį sprendimą dėl Europos arešto orderio tiksliai, 
t. y. be jokių išimčių, politinius nusikaltimus įvykdžiusių asmenų atžvilgiu. Šiuo metu 
Komisija nenumato toliau nagrinėti šį klausimą.


