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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0300/2010, ippreżentata minn Bozo Jakeljić, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, f’isem il-partit Kroat HCSP, dwar l-estradizzjoni ta’ ċittadini 
Kroati fl-Istati Membri tal-UE f’konnessjoni mal-offiżi motivati politikament 
f’dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li, waqt li l-kostituzzjoni tal-Kroazja bħalissa m’għandha l-ebda 
dispożizzjoni għall-estradizzjoni ta’ ċittadini Kroati, il-Kroazja, kandidata għall-isħubija fl-
UE, se timpenja ruħha biex iġġib il-kostituzzjoni f’konformità mad-deċiżjoni qafas dwar il-
mandat ta’ arrest Ewropew. Madankollu, fl-istess ħin, il-Kroazja bħalissa qed tfassal 
leġiżlazzjoni speċjali biex tkun tista’ tirrifjuta applikazzjonijiet għall-estradizzjoni fir-rigward 
ta’ offiżi motivati politikament. Hu jsostni li l-aġenti tas-servizz sigriet ta’ dik li kienet ir-
Repubblika tal-Jugoslava residenti fil-Kroazja u li huma mfittxija mill-UE qed jiġu protetti 
minn estradizzjoni mill-gvern, li l-Kroazja ma keċċietx nies bl-istess mod li tkeċċew in-nies 
mill-Ġermanja tal-Lvant u li membri tas-servizz sigriet ta’ dik li kienet ir-Repubblika tal-
Jugoslava u li issa għandhom il-poter, qed jipproteġu l-aġenti tagħhom. Waqt li qed jopponi l-
adeżjoni tal-Kroazja, il-petizzjonant xorta jitlob lill-Parlament Ewropew biex jagħmilha ċara 
lill-Kroazja li l-Kapitlu 24 tan-negozjati tal-adeżjoni jista’ jiġi konkluż biss jekk il-liġi Kroata 
tiggarantixxi l-applikazzjoni mingħajr eċċezzjoni tal-mandat ta’ arrest Ewropew, biex b’hekk 
ikun japplika għal dawk li kienu membri tas-servizz sigriet tal-Jugoslava.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 28 Ġunju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar 2 Settembru 2010.



PE448.740v01-00 2/2 CM\829553MT.doc

MT

Il-petizzjonant, li għandu nazzjonalità Kroata u Ġermaniża, isostni li l-Kroazja bħalissa 
qiegħda tfassal leġiżlazzjoni speċjali sabiex tkun tista' tirrifjuta applikazzjonijiet għall-
estradizzjoni f'każi ta' reati li jkunu politikament motivati. Madankollu, il-Kroazja bħala pajjiż 
kandidat għas-sħubija fl-UE, intrabtet li timplimenta d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill tat-13 ta' 
Ġunju 2002 dwar il-mandat ta' arrest Ewropew u l-proċeduri ta' ċediment bejn l-Istati Membri 
(ĠU L 190, 18.7.2002, p. 1, the "FD-EAW"). L-FD-EAW ma jipprevedi l-ebda eċċezzjoni 
għal reati politiċi. Il-Kroazja għandha l-obbligu li timplimenta l-FD-EAW skont il-kliem tat-
test miftiehem u ppubblikat.

Il-Kroazja se jkollha l-obbligu li timplimenta d-Deċiżjoni Qafas EAW korrettament, jiġifieri 
mingħajr eċċezzjonijiet għal reati politikament motivati. F'dan l-istadju l-Kummissjoni ma 
għandhiex ħsieb tkompli ssegwi dan il-każ partikolari.


