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Ref.: Petiția nr. 1580/2009, adresată de Chantel Marriott, de cetățenie britanică, 
privind eliberarea lui Michael Turner și Jason McGoldrick, extrădați din 
Marea Britanie în Ungaria sub acuzația de fraudă

Petiția nr. 1117/2010 , adresată de O. F., de cetățenie austriacă, privind 
utilizarea presupus ilegală și arbitrară a mandatului european de arestare

1. Rezumatul petiției nr. 1580/2009

Petiționara contestă decizia autorităților britanice de a-i extrăda în Ungaria pe Michael Turner 
și Jason McGoldrick, care urmează să fie judecați sub acuzația de fraudă în valoare de 13 000 
lire sterline. Potrivit petiționarei, cei doi au investit în Ungaria peste 100 000 lire sterline, însă 
afacerile le-au eșuat. Petiționara susține că cei doi ar fi deținuți ilegal într-o închisoare din 
Ungaria. Ea denunță condițiile precare din închisoare și cere eliberarea lor imediată, afirmând 
că Ungaria le-ar încălca drepturile fundamentale.

Rezumatul petiției nr. 1117/2010

Petiționarul susține că mandatul european de arestare a fost utilizat în mod ilegal și arbitrar, 
indicând faptul că autoritățile germane nu au respectat dispozițiile Deciziei-cadru 
2002/584/JAI a Consiliului privind mandatul european de arestare și procedurile de predare 
între statele membre. În consecință, acesta solicită o anchetă asupra utilizării arbitrare a 
mandatului european de arestare și a încălcării legislației europene de către autoritățile 
germane. 

2. Admisibilitate
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Petiția nr. 1580/2009 a fost declarată admisibilă la 15 februarie 2010.
Petiția nr. 1117/2010 a fost declarată admisibilă la 17 decembrie 2010. 
Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010 pentru petiția 1580/2009

Comisia Europeană nu are competențe să intervină în gestiunea zilnică a sistemului de justiție 
penală din niciun stat membru individual. Astfel, în această situație concretă, Ungaria poartă 
întreaga responsabilitate în ceea ce privește gestionarea închisorilor și punerea corectă în 
aplicare a legislației naționale privind centrele de detenție. 

Cu toate acestea, Comisia dorește să facă următoarele comentarii generale. Ungaria trebuie să 
respecte Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, deoarece a aderat la aceasta. În conformitate cu articolul 3 din Convenție, 
„nimeni nu poate fi supus torturii și nici pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante”. 
Conform Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), articolul 3 consacră una dintre 
valorile fundamentale ale unei societăți democratice1. Începând cu 2001, aceasta a interpretat 
constant articolul 3 din Convenția europeană a drepturilor omului în sensul în care condițiile 
de detenție inacceptabile pot constitui, de asemenea, o încălcare a articolului 3 din convenție, 
chiar dacă nu există dovezi ale intenției de a-l umili sau a-l înjosi pe deținut. Cu toate acestea, 
în conformitate cu jurisprudența CEDO, maltratările trebuie să atingă un nivel minim de 
severitate pentru a intra în domeniul de aplicare al articolului 3. Evaluarea acestor standarde 
minime este, prin natura lucrurilor, relativă; aceasta depinde de toate circumstanțele cazului, 
precum durata tratamentului, efectele sale fizice și mentale, precum și, în anumite cazuri, de 
sexul, vârsta și starea de sănătate a deținutului. În ceea ce privește supraaglomerarea în raport 
cu dreptul petiționarului la respectarea integrității sale fizice și mentale sau cu dreptul acestuia 
la confidențialitate și la protecția spațiului său privat, s-ar putea pune problema respectării 
cerințelor prevăzute la articolul 8 din Convenția europeană a drepturilor omului (dreptul la 
viață privată)2. 

În anumite condiții, petiționara ar putea să se adreseze Curții Europene a Drepturilor Omului 
sau Secretariatului Comitetului european pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau 
tratamentelor inumane sau degradante (CPT), Consiliul Europei, F-67075 Strasbourg Cedex-
Franța.

Comisia nu are în vedere continuarea urmăririi acestui caz particular.

4. Răspunsul Comisiei - REV, primit la 3 martie 2011 pentru petițiile 1580/2009 și 
1117/2010

                                               
1 În hotărârea sa din 15 noiembrie 1996, în cauza Chahal v. Regatul Unit, Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului a decis că dl Chahal nu putea fi deportat în India deoarece 
exista riscul real ca acesta să fie supus unor tratamente care contravin articolului 3 din 
Convenția europeană a drepturilor omului. 
2 A se vedea hotărârile CEDO din 19 aprilie 2001 în cauza Peers/Grecia și din 20 
ianuarie 2009 în cauza Sławomir Musiał/Polonia..
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În continuarea comunicării Comisiei din aprilie 2010 cu privire la petiția 1580/2009 și cu 
referire, în special, la presupusa utilizare abuzivă a mandatelor europene de arestare (MEA), 
Comisia sugerează Comisiei pentru petiții să consulte principala sursă de informații analitice 
referitoare la utilizarea MEA, care este publicarea anuală de către Consiliu a răspunsurilor 
statelor membre la chestionarul său pe această temă.1 Cele mai recente tabele anuale se referă 
la anul calendaristic 2009. Trebuie reamintit, totuși, faptul că Comisia nu are motive să 
intervină în procedura MEA și, după cum s-a explicat mai sus, nu poate să urmărească mai 
detaliat această petiție. Mai mult, cele două persoane menționate în petiție au fost, între timp, 
eliberate. 

În legătură cu petiția 1117/2010, de asemenea, Comisia nu are competența de a interveni în 
cazul în discuție. Cât privește chestiunea mai generală ridicată în petiția 1117/2010, și anume 
dacă statele membre aplică sau nu MEA în mod corect și, în special, în mod „proporțional” 
(adică doar în cazurile de importanță majoră), acesta este un subiect important care a suscitat 
preocupări considerabile în unele state membre și care a generat întrebări parlamentare. 
Comisia este conștientă de faptul că încrederea în MEA este afectată de utilizarea sistematică 
a mandatelor europene de arestare pentru predarea persoanelor căutate adeseori pentru 
infracțiuni minore. Această chestiune a făcut obiectul unei abordări constructive de către 
Consiliul Uniunii Europene.  Ca răspuns la recomandările din raportul final referitor la cea de-
a patra rundă de evaluări reciproce ale mandatului european de arestare, Consiliul a inclus o 
modificare la manualul referitor la MEA, în ceea ce privește proporționalitatea2. Concluziile 
raportului respectiv au fost adoptate de Consiliul Justiție și Afaceri Interne din 3 iunie 20103. 
Manualul modificat stabilește acum factorii care trebuie evaluați în momentul emiterii unui 
MEA, precum și eventualele alternative care trebuie luate în considerare înaintea emiterii unui 
MEA4. Manualul modificat prevede orientări uniforme pentru practicienii din toate statele 
europene (coroborate cu dispozițiile statutare respective ale acestora, dacă există), referitoare 
la modul în care ar trebui aplicat testul proporționalității înaintea emiterii unui MEA. În 
prezent, Comisia pregătește un raport cu privire la punerea în aplicare, începând cu 2007, a 
Directivei-cadru privind mandatul european de arestare, care va aborda, cu precădere, 
chestiunea proporționalității. Raportul respectiv va fi transmis Parlamentului cât mai curând 
posibil.

5. Răspunsul Comisiei - REV II , primit la 6 mai 2011 pentru petițiile 1580/2009 și 
1117/2010

Informațiile suplimentare trimise la 2 februarie 2011 de către reclamant pentru petiția 
117/2010 nu schimbă  poziția Comisiei pentru că ele nu aduc detalii suplimentare pentru cazul 
respectiv pentru care, după cum s-a subliniat în comunicarea din 3 martie 2011, Comisia nu 

                                               
1 Documentele consiliului COPEN 52 REV 5 9005/5/06, COPEN 106 REV 5 
11371/5/07, COPEN 116 REV 2 10330/2/08, COPEN 87 REV 4 9734/4/09 și COPEN 64 
REV 4 7551/7/10, disponibile la adresa: 

http://register.consilium.europa.eu
2 Documentul Consiliului 8436/2/10 COPEN p. 3.
3 Documentul Consiliului 10630/1/10 PRESSE 161.
4 Documentele Consiliului 8302/4/09 COPEN 68 p. 15; 7361/10 COPEN 59 p. 4; 
8436/2/10 COPEN p.3.
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are competența de a interveni.  

Cu această ocazie, Comisia informează Parlamentul că raportul Comisiei referitor la punerea 
în aplicare din 2007 a Deciziei-cadru din 13 iunie 2002 a Consiliului privind mandatul 
european de arestare și procedurile de predare între statele membre a fost adoptat de Comisie 
la 11 aprilie 2011. Raportul și documentul de lucru însoțitor sunt disponibile la următoarea 
adresă: http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm


