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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1060/2009, adresată de Ángeles Sánchez Celdrán, de cetăţenie 
spaniolă, privind ordinul de extrădare a soţului său în Franţa

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara cere sprijinul Parlamentului European pentru ca soţul său să nu fie extrădat în 
Franţa după ispăşirea pedepsei sale în Spania, conform dispoziţiilor mandatului european de 
arestare şi procedurii de predare între statele membre.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 13 ianuarie 2011

Petiţionara susţine că, în timp ce soţul său executa o pedeapsă cu închisoarea în Spania, acesta 
a fost judecat în lipsă în Franţa şi condamnat la închisoare pe viaţă. Autorităţile spaniole au 
fost de acord să-l predea în Franţa, pe baza unui mandat european de arestare, pentru a 
executa o sentinţă privativă de libertate. Petiţionara susţine că sentinţa franceză a fost 
pronunţată cu încălcarea legislaţiei naţionale franceze şi că există motive de refuz pe care
autoritatea spaniolă ar fi trebuit să le aplice conform prevederilor Deciziei-cadru 
2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind procedura mandatului european de 
arestare şi ale Deciziei-cadru 2009/299/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 de consolidare 
a drepturilor procedurale ale persoanelor şi de încurajare a aplicării principiului recunoaşterii 
reciproce cu privire la deciziile pronunţate în absenţa persoanei în cauză de la proces. 
Petiţionara recunoaşte că punerea în aplicare a acestei decizii-cadru nu este încă obligatorie şi 
solicită Parlamentului European să prezinte o iniţiativă legislativă care să determine Spania 
să-şi modifice legislaţia.
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Conform Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, Comisia Europeană nu are 
competenţa de a interveni în administrarea curentă a sistemului de justiţie penală al unui 
anumit stat membru. 

Conform Deciziei-cadru 2009/299/JAI a Consiliului, statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se conforma dispoziţiilor respectivei decizii-cadru până la 28 martie 2011. Până la 28 
martie 2014, Comisia Europeană elaborează un raport privind punerea în aplicare a deciziei-
cadru, însoţit, după caz, de propuneri legislative. În plus, trebuie precizat faptul că motivul de 
refuz stipulat în respectiva decizie-cadru constituie doar o posibilitate de refuz în sfera puterii 
de apreciere a judecătorului naţional.

Concluzie

Având în vedere faptul că Comisia Europeană nu are competenţa de a interveni în 
administrarea curentă a sistemului de justiţie penală al unui anumit stat membru şi că 
legislaţia europeană în domeniu nu este obligatoriu să fie aplicată până la 28 martie 2011, 
Comisia nu intenţionează să urmărească mai departe cazul în speţă.


