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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az Európai Parlament védelmét kéri annak érdekében, hogy férjét 
spanyolországi büntetésének letöltése után ne adják ki Franciaországnak az európai 
elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárások értelmében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. január 13.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy míg férje Spanyolországban börtönbüntetését töltötte, 
távollétében Franciaországban bírósági tárgyalást folytattak le és életfogytig tartó 
szabadságvesztésre ítélték. A spanyol hatóságok hozzájárultak a petíció benyújtója férjének 
európai elfogatóparancs alapján szabadságelvonással járó intézkedés céljából történő 
kiadatásához. A petíció benyújtója azzal érvel, hogy a francia ítéletet a francia nemzeti jogba 
ütközően hozták meg, és van a kiadatás megtagadására vonatkozó olyan ok, amelyet a 
spanyol hatóságoknak alkalmazniuk kellett volna az európai elfogatóparancsról és a 
tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi 
kerethatározat és a személyek eljárási jogainak megerősítése, valamint a kölcsönös elismerés 
elvének az érintett személy megjelenése nélkül lefolytatott eljárásokat követően hozott 
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határozatokra való alkalmazásának előmozdítása tekintetében hozott, 2009. február 26-i 
2009/299/IB tanácsi kerethatározat értelmében. A petíció benyújtója elismeri, hogy e 
kerethatározat végrehajtása még nem kötelező és felhívja az Európai Parlamentet, hogy 
terjesszen be a Spanyolországot jogszabályai módosítására késztető jogalkotási 
kezdeményezést.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében az Európai Bizottságnak nincs 
felhatalmazása arra, hogy beavatkozzon az egyes tagállamok büntetőjogi rendszerének 
mindennapi működésébe. 

A 2009/299/IB tanácsi kerethatározat értelmében a tagállamok megteszik az ahhoz szükséges 
intézkedéseket, hogy a kerethatározat rendelkezéseinek 2011. március 28-ig megfeleljenek. 
Az Európai Bizottság 2014. március 28-ig jelentést készít a kerethatározat végrehajtásáról, 
szükség esetén jogalkotási javaslatokat mellékelve. Ezen túlmenően meg kell említeni, hogy a 
kerethatározatban szereplő megtagadási ok csak a nemzeti bíróság mérlegelési jogkörébe 
tartozó megtagadás lehetőségét jelenti.

Következtetés

Figyelemmel arra a tényre, hogy az Európai Bizottságnak nincs hatásköre arra, hogy 
beavatkozzon az egyes tagállamok büntetőjogi rendszerének mindennapi működésébe, 
valamint hogy a vonatkozó európai jogszabályt 2011. március 28-ig nem kell alkalmazni, a 
Bizottság nem tervezi az ügyben további lépések megtételét.


