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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1060/2009 dėl peticijos pateikėjos vyro išdavimo Prancūzijai 
tvarkos, kurią pateikė Ispanijos pilietė Ángeles Sánchez Celdrán

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja prašo Europos Parlamento pagalbos, kad jos vyras nebūtų išduotas 
Prancūzijai ir baigtų atlikti bausmę Ispanijoje pagal Europos arešto orderio nuostatas ir 
perdavimo tarp valstybių narių tvarką.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. sausio 13 d.

„Peticijos pateikėja teigia, kad tuo metu, kai jos vyras atliko kalėjimo bausmę Ispanijoje, jam 
nedalyvaujant Prancūzijoje jis nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Ispanijos valdžios institucijos, 
remdamosi Europos arešto orderiu, sutiko atiduoti jos vyrą laisvės atėmimo bausmei atlikti. 
Peticijos pateikėja teigia, kad Prancūzijos nuosprendis priimtas nesilaikant nacionalinių 
Prancūzijos teisės aktų ir kad yra pagrindas atsisakyti, kurį Ispanijos valdžios institucijos 
turėjo pritaikyti, kaip numatyta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendime 
2002/584/JHA dėl Europos arešto orderio procedūros ir 2009 m. vasario 26 d. Tarybos 
pagrindų sprendime 2009/299/JHA, stiprinančiame asmenų procesines teises ir skatinančius 
tarpusavio pripažinimo principo taikymą sprendimams, priimtiems atitinkamam asmeniui 
asmeniškai nedalyvavus teisminiame nagrinėjime. Peticijos pateikėja pripažįsta, kad iki šiol 
nėra reikalaujama įgyvendinti šį pagrindų sprendimą, ir ragina Europos Parlamentą pateikti 
teisėkūros iniciatyvą, kuri priverstų Ispaniją pakeisti jos teisės aktus.
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Remiantis Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo, Europos Komisija neturi galios kištis į 
bet kurios valstybės narės baudžiamosios teisenos sistemos įprastinį veikimą. 

Remiantis Tarybos pagrindų sprendimu 2009/299/JHA, valstybės narės imasi reikalingų 
priemonių, kurios įsigaliojusios įgyvendina šio pamatinio sprendimo nuostatas nuo 2011 m. 
kovo 28 d. Iki 2014 m. kovo 28 d. Komisija pateiks ataskaitą apie šio pamatinio sprendimo 
įgyvendinimą. Su šia ataskaita, jei reikės, bus pateikti teisės aktų pasiūlymai. Taip pat reikia 
pažymėti, kad pagrindų sprendime minima teisė atsisakyti tėra galimybė atsisakyti, kuria 
nacionaliniai teisėjai gali pasinaudoti savo nuožiūra.

Išvada

Atsižvelgdama į tai, kad Europos Komisija neturi galios kištis į bet kurios valstybės narės 
baudžiamosios teisenos sistemos įprastinį tvarkymą ir kad atitinkamų Europos teisės aktų 
neprivaloma vykdyti iki 2011 m. kovo 28 d., Komisija neketina toliau nagrinėti šio atvejo.“


