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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0300/2010, ingediend door Bozo Jakeljić (Duitse nationaliteit), 
namens de Kroatische Reine Staatsrechtspartei (HCSP), over de uitlevering 
van Kroatische staatsburgers aan EU-lidstaten in verband met politiek 
gemotiveerde misdaden begaan in het voormalige Joegoslavië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener deelt mee dat Kroatië krachtens zijn huidige grondwet geen Kroatische staatsburgers 
mogen worden uitgeleverd, maar dat Kroatië zich er als toetredingskandidaat toe heeft 
verplicht bij toetreding zijn grondwet aan te passen aan het kaderbesluit inzake het Europese 
arrestatiebevel. Hij stelt dat Kroatië tegelijkertijd bezig is in afzonderlijke wetgeving vast te 
leggen dat verzoeken om uitlevering van plegers van politiek gemotiveerde misdaden 
afgewezen kunnen worden. Volgens indiener leven er in Kroatië agenten van de 
Joegoslavische geheime dienst die op de arrestatielijsten van EU-lidstaten voorkomen, maar 
die door de regering worden beschermd tegen uitlevering. Volgens indiener heeft er in 
Kroatië geen zuiveringsproces plaatsgevonden zoals in Oost-Duitsland en zijn in Kroatië nog 
steeds leden van de oude Joegoslavische geheime dienst aan de macht die hun eigen collega's 
beschermen. Indiener stelt tegen de toetreding van Kroatië te zijn, maar verzoekt het Europees 
Parlement niettemin Kroatië ervan te doordringen dat hoofdstuk 24 van de 
toetredingsonderhandelingen pas kan worden afgesloten als in de Kroatische wetgeving is 
gewaarborgd dat het Europees arrestatiebevel zonder uitzonderingen van toepassing is, dus 
ook op oud-leden van de Joegoslavische geheime dienst.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 juni 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010
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"Indiener, die de Kroatische en de Duitse nationaliteit heeft, stelt dat Kroatië op dit moment 
speciale wetgeving ontwikkelt op grond waarvan verzoeken om uitlevering in verband met 
politiek gemotiveerde misdaden afgewezen kunnen worden. Als kandidaat-lidstaat heeft 
Kroatië evenwel beloofd uitvoering te geven aan het Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 
2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedure van overlevering tussen de 
lidstaten (PB L 190 van 18.7.2002, blz. 1). Dit kaderbesluit voorziet niet in uitzonderingen 
voor plegers van politiek gemotiveerde misdaden. Kroatië heeft de verplichting dit 
kaderbesluit uit te voeren overeenkomstig de tekst van de overeengekomen en gepubliceerde 
versie.

Kroatië zal worden verplicht het voornoemde kaderbesluit correct uit te voeren, d.w.z. zonder 
uitzonderingen voor plegers van politiek gemotiveerde misdaden. Op dit moment heeft de 
Commissie geen plannen nadere aandacht aan deze zaak te schenken."


