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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster maakt bezwaar tegen een eventuele uitlevering van de journalist Julian Assange 
door het Verenigd Koninkrijk of Zweden aan de Verenigde Staten. Volgens haar zou dit in 
strijd zijn met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden. Zij wijst erop dat de Verenigde Staten de Conventies van Genève 
terzijde kunnen schuiven wanneer personen ervan worden verdacht een staatsvijand te zijn. 
Hoewel uitleveringen wegens politieke of militaire misdrijven krachtens een overeenkomst 
tussen de Verenigde Staten en Zweden verboden zijn, vermoedt indienster dat Assange 
niettemin zal worden uitgeleverd op basis van een onduidelijk politieke aanklacht. Zij stelt dat 
er tot dusver in geen enkel land een aanklacht tegen Assange is ingediend, maar dat er in de 
VS reeds in het geheim een Grand Jury is samengesteld om een aanklacht tegen Assange op 
basis van de Espionage Act te behandelen, hetgeen in de doodstraf kan resulteren. Indienster 
verzoekt om waarborgen dat Assange niet wordt uitgeleverd door een lidstaat van de EU.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 oktober 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013

"De Commissie is niet op de hoogte van enig verzoek met betrekking tot de mogelijke 
uitlevering aan de Verenigde Staten.
De rechtspositie is als volgt: in het geval van een toekomstig uitleveringsverzoek van de VS 
aan Zweden kan, wanneer een persoon eerder is uitgeleverd op basis van een Europees 
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arrestatiebevel, verdere uitlevering alleen plaatsvinden met toestemming van de uitleverende 
lidstaat, in dit geval het VK. Krachtens artikel 28 van het kaderbesluit van de Raad 
betreffende het Europees arrestatiebevel mag een persoon die is uitgeleverd op grond van een 
Europees arrestatiebevel niet worden uitgeleverd aan een derde land zonder de toestemming 
van de bevoegde autoriteit van de lidstaat die de persoon in kwestie heeft uitgeleverd.
De overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van 
Amerika vormt een aanvulling op bestaande bilaterale verdragen. Ter illustratie van het feit 
dat de lidstaten van de EU gebonden zijn aan de bepalingen van het EU-Handvest van de 
grondrechten en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, wordt in de preambule 
van de overeenkomst herinnerd aan het recht van een uitgeleverde persoon op een eerlijk 
proces, met inbegrip van het recht op berechting door een onpartijdige rechtbank die 
overeenkomstig de wet is ingesteld, en wordt tevens verduidelijkt dat uitlevering kan worden 
geweigerd ingeval de gezochte persoon de doodstraf kan worden opgelegd."


