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Suġġett: Petizzjoni 0811/2012,imressqa minn E. R., ta’ ċittadinanza Ġermaniża, dwar l-
estradizzjoni possibbli ta’ Julian Assange lejn l-Istati Uniti

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta toġġezzjona għall-estradizzjoni possibbli tal-ġurnalist Julian Assange mir-
Renju Unit jew l-Isvezja għall-Istati Uniti, billi targumenta li dan ikun ksur tal-Konvenzjoni 
Ewropea dwar il-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali u tindika 
li l-Istati Uniti hija kapaċi tinjora l-Konvenzjonijiet ta’ Ġinevra fejn individwi jkunu suspettati 
li huma għedewwa tal-Istat. Filwaqt li l-estradizzjonijiet għal reati politiċi u militari huma 
pprojbiti taħt ftehim bejn l-Istati Uniti u l-Isvezja, hija madanakollu tissuspetta li Assange 
jista’ jiġi estradit fuq bażi ta’ akkuża politika vaga. Għalkemm l-ebda akkużi ma ġew miġjuba 
kontra tiegħu fl-ebda pajjiż, grand jury ġie ffurmat b’mod sigriet fl-Istati Uniti biex 
jikkunsidraw akkuża kontrih taħt l-Att tal-Ispjunaġġ, li possibilment tinvolvi l-piena tal-mewt. 
Il-petizzjonanta qed tfittex garanziji li Assange ma jiġix estradit minn Stat Membru tal-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Ottubru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Jannar 2013.

S'issa l-Kummissjoni ma taf bl-ebda talba fir-rigward ta' estradizzjoni possibbli għall-Istati 
Uniti.
Il-pożizzjoni legali hija li fl-eventwalità ta' talba ta' estradizzjoni fil-futur mill-Istati Uniti 
għall-Isvezja, fejn persuna preċedentement ġiet konsenjata fuq il-bażi ta' mandat ta' arrest 
Ewropew, estradizzjoni ulterjuri tista' sseħħ biss bil-kunsens tal-Membru Stat li kkonsenjaha, 
f'dan il-każ ir-Renju Unit. Skont l-Artikolu 28 tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill li 
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tistabbilixxi l-Mandat ta' Arrest Ewropew, persuna li ġiet konsenjata skont il-Mandat ta' 
Arrest Ewropew m'għandhiex tiġi estradita lejn Stat terz mingħajr il-kunsens tal-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru li kkonsenja l-persuna.
Il-Ftehim dwar l-Estradizzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika1

jissupplimenta t-trattati bilaterali eżistenti. Minħabba l-fatt li l-Istati Membri tal-UE huma 
marbuta mad-dispożizzjonijiet tal-Kar t a  tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE u mal-
Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, il-ftehim ifakkar fil-preambolu tiegħu 
fid-dritt ta' persuna estradita għal proċess ġust, inkluż id-dritt għal aġġudikazzjoni minn 
tribunal imparzjali stabbilit bil-liġi, u jiċċara li estradizzjoni tista' tiġi miċħuda f'każijiet fejn 
piena kapitali tista' tiġi imposta lill-persuna mfittxija. 

                                               
1 li daħal fis-seħħ fi Frar 2010.


