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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0300/2010, którą złożył Bozo Jakeljić (Niemcy) w imieniu chorwackiej 
partii HCSP, w sprawie ekstradycji chorwackich obywateli do państw 
członkowskich UE w związku z przestępstwami o podłożu politycznym w 
byłej Jugosławii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że choć obecnie chorwacka konstytucja nie przewiduje 
ekstradycji obywateli Chorwacji, Chorwacja, jako kandydat do UE, zobowiązała się, że 
w chwili przystąpienia dostosuje konstytucję do decyzji ramowej w sprawie europejskiego 
nakazu aresztowania. Równocześnie Chorwacja opracowuje jednak specjalne ustawodawstwo 
umożliwiające odrzucanie wniosków o ekstradycję osób, które dopuściły się przestępstw 
o podłożu politycznym. Składający petycję utrzymuje, że byli agenci jugosłowiańskich służb 
specjalnych zamieszkali w Chorwacji i poszukiwani przez UE są chronieni przed ekstradycją 
przez rząd; że Chorwacja nie przeprowadziła żadnych czystek podobnych do tych 
przeprowadzonych we wschodnich Niemczech i że członkowie byłych jugosłowiańskich 
służb specjalnych pracujący obecnie na wysokich stanowiskach chronią kolegów agentów. 
Choć składający petycję sprzeciwia się przystąpieniu Chorwacji do UE, zwraca się on do 
Parlamentu Europejskiego, aby wyraźnie oznajmił Chorwacji, że rozdział 24 negocjacji 
akcesyjnych może zostać zakończony jedynie wówczas, gdy chorwackie prawo zagwarantuje 
stosowanie bez wyjątku europejskiego nakazu aresztowania, stosując go także wobec byłych 
członków jugosłowiańskich służb specjalnych.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 28 czerwca 2010 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.
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Składający petycję, który posiada obywatelstwo chorwackie i niemieckie, twierdzi, że 
Chorwacja opracowuje specjalne ustawodawstwo umożliwiające odrzucanie wniosków o 
ekstradycję osób, które dopuściły się przestępstw o podłożu politycznym. Jednak Chorwacja, 
jako kraj kandydujący do członkostwa w UE podjęła się wdrożenia decyzji ramowej Rady z 
dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury 
wydawania osób między państwami członkowskimi (Dz.U. L 190 z 18.7.2002, s. 1). Decyzja 
ramowa w sprawie europejskiego nakazu aresztowania nie przewiduje wyjątków dla 
przestępstw politycznych. Chorwacja ma obowiązek wdrożyć decyzję ramową w sprawie 
europejskiego nakazu aresztowania zgodnie z brzmieniem uzgodnionego i opublikowanego 
tekstu.

Chorwacja będzie zobowiązana do właściwego wdrożenia decyzji ramowej w sprawie 
europejskiego nakazu aresztowania, tj. bez jakichkolwiek wyjątków dla przestępstw o 
podłożu politycznym. Na tym etapie Komisja nie zamierza podejmować dalszych kroków w 
omawianej sprawie.


