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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1060/2009, ingediend door Ángeles Sánchez Celdrán (Spaanse 
nationaliteit), over de uitlevering van haar echtgenoot aan Frankrijk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster verzoekt om steun van het Europees Parlement bij het voorkomen van de 
uitlevering van haar man aan Frankrijk, zodat hij zijn straf in Spanje kan uitzitten, zoals 
bepaald in het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de 
lidstaten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 13 januari 2011.

Volgens indienster werd haar man, terwijl hij in Spanje een gevangenisstraf uitzat, in 
Frankrijk bij verstek berecht en tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. De Spaanse 
autoriteiten besloten haar man over te leveren op basis van een Europees aanhoudingsbevel 
voor een vrijheidsstraf. Indienster vindt dat het Franse vonnis in strijd met de Franse nationale 
wetgeving is geveld en dat er goede redenen waren geweest voor een weigering door de 
Spaanse overheid, zoals voorzien in Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 
2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de 
lidstaten en Kaderbesluit 2009/299/JBZ van de Raad van 26 februari 2009 tot versterking van 
de procedurele rechten van personen en tot bevordering van de toepassing van het beginsel 
van wederzijdse erkenning op beslissingen gegeven ten aanzien van personen die niet 
verschenen zijn tijdens het proces. Indienster erkent dat de tenuitvoerlegging van dit 
kaderbesluit nog niet is vereist en verzoekt het Europees Parlement met een 
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wetgevingsinitiatief te komen om Spanje te dwingen zijn wetgeving te wijzigen.

Volgens het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is de Europese Commissie 
niet bij machte in te grijpen in de dagelijkse uitvoering van het strafrechtelijk systeem van een 
afzonderlijke lidstaat. 

Overeenkomstig Kaderbesluit 2009/299/JBZ treffen de lidstaten de noodzakelijke 
maatregelen om uiterlijk op 28 maart 2011 aan dit kaderbesluit te voldoen. Uiterlijk op 28 
maart 2014 stelt de Commissie een verslag op over de tenuitvoerlegging van het kaderbesluit, 
indien nodig vergezeld van wetgevingsvoorstellen. Bovendien moet worden opgemerkt dat de 
reden voor weigering volgens dit kaderbesluit alleen een mogelijkheid vormt om te weigeren 
binnen de beoordelingsbevoegdheid van de nationale rechter.

Conclusie

Gezien het feit dat de Europese Commissie niet bij machte is in te grijpen in de dagelijkse 
uitvoering van het strafrechtelijk systeem van een afzonderlijke lidstaat en dat de relevante 
Europese wetgeving pas uiterlijk op 28 maart 2011 in werking hoeft te treden, is de 
Commissie niet van plan in dit afzonderlijke geval verder op te treden.


