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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0811/2012, którą złożyła E.R. (Niemcy) w sprawie ewentualnej 
ekstradycji Juliana Assange'a do Stanów Zjednoczonych

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję sprzeciwia się ewentualnej ekstradycji dziennikarza Juliana Assange'a 
z Wielkiej Brytanii bądź ze Szwecji do Stanów Zjednoczonych, przekonując, że stanowiłoby 
to naruszenie europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 
i zaznaczając, że Stany Zjednoczone mogą ignorować konwencje genewskie, jeżeli zachodzi 
podejrzenie, że dane osoby są wrogami tego państwa. Choć ekstradycje w związku 
z przestępstwami o charakterze politycznym i wojskowym są zakazane na mocy umowy 
między Stanami Zjednoczonymi a Szwecją, to składająca petycję spodziewa się, że Julian 
Assange może zostać wydany w drodze ekstradycji na podstawie niejasnych oskarżeń 
politycznych. Choć w żadnym kraju nie przedstawiono mu właściwie żadnych zarzutów, 
w USA potajemnie zwołano wielką ławę przysięgłych, aby rozważyć sformułowanie 
przeciwko niemu zarzutów na podstawie ustawy o szpiegostwie, co ewentualnie wiąże się 
z wymierzeniem kary śmierci. Dlatego składająca petycję domaga się zagwarantowania, że 
Julian Assange nie zostanie wydany w drodze ekstradycji przez żadne państwo członkowskie 
UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 października 2012 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

Dotychczas nie dotarła do Komisji wiadomość o jakimkolwiek wniosku w sprawie 
ewentualnej ekstradycji do Stanów Zjednoczonych.
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Zgodnie ze stanem prawnym, gdyby Stany Zjednoczone wystąpiły w przyszłości do Szwecji z 
wnioskiem o ekstradycję w sytuacji, gdyby dana osoba została uprzednio wydana na mocy 
europejskiego nakazu aresztowania, dalsza ekstradycja mogłaby nastąpić jedynie za zgodą 
wydającego państwa członkowskiego, czyli w tym przypadku Wielkiej Brytanii. Zgodnie z 
art. 28 decyzji ramowej Rady ustanawiającej europejski nakaz aresztowania osoba przekazana 
na mocy europejskiego nakazu aresztowania nie zostaje poddana ekstradycji do państwa 
trzeciego bez zgody właściwych organów państwa członkowskiego, które tę osobę 
przekazało.

Umowa o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki1 stanowi 
uzupełnienie istniejących traktatów dwustronnych. Uwzględniając fakt, że państwa 
członkowskie UE polegają przepisom Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w preambule umowy zawarto odniesienie do prawa 
osoby poddanej ekstradycji do sprawiedliwego procesu, włączając w to prawo do osądzenia 
przez bezstronny trybunał powołany na mocy prawa, oraz sprecyzowano, że można odmówić 
ekstradycji w przypadkach, w których istnieje prawdopodobieństwo orzeczenia kary śmierci 
dla osoby ściganej. 

                                               
1 Umowa ta weszła w życie w lutym 2010 r.


