
CM\853716PL.doc PE456.734v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

13.1.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1060/2009, którą złożyła Ángeles Sánchez Celdrán (Hiszpania) 
w sprawie nakazu ekstradycji jej męża do Francji

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o udzielenie pomocy 
w zapobieżeniu ekstradycji jej męża do Francji po odbyciu wyroku w Hiszpanii na mocy 
europejskiego nakazu aresztowania i procedur wydawania osób między państwami 
członkowskimi.

2. Dopuszczalność

petycję uznano za dopuszczalną dnia 16 listopada 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 13 stycznia 2011 r.

Składająca petycję utrzymuje, że podczas gdy jej mąż odbywał wyrok więzienia w Hiszpanii, 
został zaocznie osądzony we Francji i skazany na karę dożywotniego więzienia. Władze 
hiszpańskie zgodziły się wydać jej męża na podstawie europejskiego nakazu aresztowania 
wydanego w związku z wyrokiem pozbawienia wolności. Składająca petycję przekonuje, 
że francuski wyrok został wydany niezgodnie z francuskim prawem krajowym oraz że istnieją 
podstawy do odmowy wykonania przewidziane w decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW 
z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania oraz w decyzji 
ramowej Rady 2009/299/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. wzmacniającej prawa procesowe 
osób oraz ułatwiającej stosowanie zasady wzajemnego uznawania do orzeczeń wydanych pod 
nieobecność danej osoby na rozprawie, na które władze hiszpańskie powinny były się 
powołać. Składająca petycję przyznaje, że wykonywanie tej decyzji ramowej nie jest jeszcze 
wymagane, ale wzywa Parlament Europejski do podjęcia inicjatywy ustawodawczej 
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zmuszającej Hiszpanię do zmiany swojego ustawodawstwa.

Na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Komisja Europejska nie posiada 
uprawnień do ingerowania w zwykły sposób funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości 
w sprawach karnych w poszczególnych państwach członkowskich. 

Zgodnie z decyzją ramową Rady 2009/299/WSiSW państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania w celu wykonania niniejszej decyzji ramowej do dnia 28 marca 2011 r. 
Do 28 marca 2014 r. Komisja Europejska sporządza sprawozdanie z wykonania decyzji 
ramowej, do którego w niezbędnych przypadkach dołącza się wnioski ustawodawcze. Należy 
ponadto zauważyć, że w przedmiotowej decyzji ramowej podstawa do odmowy to jedynie 
możliwość, z której skorzystanie leży w gestii sędziego krajowego.

Wniosek

W związku z tym, że Komisja Europejska nie posiada uprawnień do ingerowania w zwykły 
sposób funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w poszczególnych 
państwach członkowskich, a właściwe prawodawstwo europejskie nie musi być wdrażane 
do 28 marca 2011 r., Komisja nie przewiduje dalszego prowadzenia tej konkretnej sprawy.


