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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0300/2010 depusă de Bozo Jakeljić (de cetățenie germană) în 
numele partidului HCSP din Croația, privind extrădarea cetățenilor croați în 
statele membre UE, în legătură cu infracțiunile cu motivație politică din fosta 
Iugoslavie

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține faptul că, întrucât în momentul de față Constituția Croației nu conține 
nicio dispoziție cu privire la extrădarea cetățenilor croați, Croația, un stat candidat la aderarea 
la UE, s-a angajat, în vederea aderării, să armonizeze Constituția cu decizia-cadru privind 
mandatul european de arestare. În același timp, totuși, Croația elaborează în momentul actual 
o legislație specială cu scopul de a face posibilă respingerea cererilor de extrădare în cazul 
infracțiunilor care au la bază rațiuni de ordin politic. Petiționarul susține că agenții serviciilor 
secrete din fosta Iugoslavie, rezidenți în Croația și doriți de UE, sunt protejați împotriva 
extrădării de către guvern, că statul croat nu a realizat nicio epurare precum cele din Germania 
de Est și că membri ai serviciilor secrete din fosta Iugoslavie, aflați acum în poziții de 
conducere, își protejează foștii colegi. Declarându-se împotriva aderării Croației la UE, 
petiționarul solicită, totuși, Parlamentului European să clarifice Croației faptul că cel de-al 24-
lea capitol al negocierilor de aderare poate fi încheiat doar dacă legislația Croației garantează 
aplicarea fără niciun fel de excepție a mandatului european de arestare și, prin urmare, dacă 
garantează aplicarea acestuia și în cazul foștilor membri ai serviciilor secrete din Iugoslavia.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 iunie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații conform 
articolului 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010,
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Petiționarul, care are cetățenie croată și germană, susține că în momentul de față Croația 
elaborează o legislație specială prin care se pot respinge cererile de extrădare în cazul 
infracțiunilor cu motivații politice. Totuși, Croația, ca țară candidată la aderarea la UE, și-a 
luat angajamentul să implementeze Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 20101 privind 
mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (JO L 190, 
18.7.2002, p. 1, „DC-MEA”).  DC-MEA nu prevede nicio excepție pentru infracțiunile de 
natură politică. Croația este obligată să implementeze DC-MEA în conformitate cu textul 
negociat și publicat.

Croația va fi obligată să implementeze în mod corect Decizia-cadru privind mandatul 
european de arestare, adică fără să se aplice nicio excepție pentru infracțiunile cu motivație 
politică.  În stadiul curent, Comisia nu intenționează să urmărească mai departe acest caz. 


