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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ellenzi Julian Assange újságíró Nagy-Britannia vagy Svédország általi 
esetleges kiadatását az Amerikai Egyesült Államoknak, azzal érvelve, hogy ezzel 
megsértenék az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló európai 
egyezményt, valamint rámutat, hogy az Amerikai Egyesült Államok figyelmen kívül 
hagyhatja a genfi egyezményeket, amennyiben az érintett személyt államellenes cselekmény 
elkövetésével gyanúsítják. Bár a politikai és katonai bűncselekmények miatti kiadatást tiltja 
egy az Egyesült Államok és Svédország között létrejött egyezmény, a petíció benyújtója 
feltételezi, hogy Assange-t valamilyen homályos politikai vád alapján esetleg kiadhatják. Bár 
egy országban sem emeltek vádat ellene, az USA-ban titokban vádesküdtszéket állítottak 
össze annak vizsgálatára, hogy a kémtörvény alapján emelhető-e vád ellene, amely akár 
halálbüntetést is maga után vonhat. A petíció benyújtója ezért garanciát kér arra nézve, hogy 
az EU tagállamai nem adják ki Assange-t.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. január 30.

A Bizottságnak jelen időpontban nincs tudomása az Egyesült Államoknak való esetleges 
kiadatásra irányuló kérelemről.
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Az Egyesült Államok által Svédországnak benyújtott esetleges jövőbeni kiadatási kérelem 
esetén a vonatkozó jogszabályok szerint amennyiben az érintett személyt korábban európai 
elfogatóparancs alapján már átadták, újbóli kiadatására csak a személyt átadó tagállam, jelen 
esetben az Egyesült Királyság beleegyezésével kerülhet sor. Az európai elfogatóparancsot 
létrehozó tanácsi kerethatározat 28. cikke értelmében az európai elfogatóparancs alapján 
átadott személy nem adható ki harmadik államnak az őt átadó tagállam illetékes hatóságának 
hozzájárulása nélkül.
Az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között létrejött kiadatási egyezmény1

kiegészíti a hatályos kétoldalú megállapodásokat. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának és 
az Emberi Jogok Európai Egyezményének az uniós tagállamokra nézve kötelező érvényű 
rendelkezéseivel összhangban az egyezmény preambulumában nyomatékosítja a kiadott 
személy tisztességhez eljáráshoz való jogát, beleértve az ahhoz való jogot, hogy ügyében 
törvényes keretek között felállított, pártatlan bíróság hozzon ítéletet, és egyértelműen 
kimondja, hogy a kiadatás megtagadható, ha a kiadatás alanyára halálbüntetést szabhatnak ki. 

                                               
1 Hatálybalépésének időpontja: 2010. február.


