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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1060/2009, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā Ángeles 
Sánchez Celdrán, par rīkojumu izdot viņas vīru Francijai

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamenta palīdzību, lai novērstu viņas vīra izdošanu 
Francijai Spānijā piespriestā soda izciešanas pabeigšanai, pamatojoties uz Eiropas 
apcietināšanas ordera noteikumiem un apcietināto nodošanas procedūru starp dalībvalstīm.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 16. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 13. janvārī.

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka, kamēr viņas vīrs izcieta cietumsodu Spānija, viņš tika 
aizmuguriski tiesāts Francijā, kur viņam piesprieda mūža ieslodzījumu. Spānijas varas 
iestādes piekrita izdot viņas vīru, pamatojoties uz Eiropas apcietināšanas orderi brīvības 
atņemšanas soda izpildei. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Francijas spriedums tika 
pieņemts, pārkāpjot Francijas tiesību aktus, un ka pastāv atteikuma pamatojumi, ko Spānijas 
varas iestādēm vajadzēja piemērot saskaņā ar Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmumu 
par Eiropas apcietināšanas orderi un nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm un Padomes 
2009. gada 26. februāra Pamatlēmumu 2009/299/TI, ar ko stiprina personu procesuālās 
tiesības un veicina savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz aizmuguriskiem 
nolēmumiem. Lūgumraksta iesniedzēja atzīst, ka šī pamatlēmuma īstenošana vēl nav 
pieprasīta, un lūdz Eiropas Parlamentu iesniegt likumdošanas iniciatīvu, liekot Spānijai grozīt 
tās tiesību aktus.
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Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību Eiropas Komisijai nav pilnvaru iejaukties 
dalībvalsts krimināltiesību sistēmas ikdienas darba organizācijā.

Saskaņā ar Padomes Pamatlēmumu 2009/299/TI dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
līdz 2011. gada 28. martam izpildītu šā pamatlēmuma prasības. Eiropas Komisija līdz 
2014. gada 28. martam sagatavo ziņojumu par pamatlēmuma īstenošanu un vajadzības 
gadījumā pievieno tiesību aktu priekšlikumus. Turklāt jānorāda, ka pamatojums atteikumam 
šajā pamatlēmumā ir tikai iespēja atteikties un ietilpst valsts tiesneša kompetencē.

Secinājums

Ņemot vērā to, ka Eiropas Komisijai nav pilnvaru iejaukties atsevišķas dalībvalsts 
krimināltiesību sistēmas ikdienas darba organizācijā un ka atbilstošos Eiropas tiesību aktus 
nav nepieciešams īstenot līdz 2011. gada 28. martam, Komisija neparedz turpmāku šīs 
konkrētās lietas izskatīšanu.


