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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0811/2012, adresată de E.R., de cetățenie germană, privind posibila 
extrădare a lui Julian Assange în Statele Unite

1. Rezumatul petiției

Petiționara protestează împotriva posibilei extrădări a jurnalistului Julian Assange din Regatul 
Unit sau Suedia în Statele Unite, argumentând că aceasta ar reprezenta o încălcare a 
Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și 
subliniind că Statele Unite pot ignora Convențiile de la Geneva dacă persoanele în cauză sunt 
suspectate că ar fi inamici ai statului. Deși extrădările pentru infracțiuni politice și militare 
sunt interzise conform unui acord între Statele Unite și Suedia, petiționara bănuiește că 
Assange ar putea fi extrădat pe baza unei vagi acuzații politice. Cu toate că acestuia nu i-au 
fost aduse acuzații în nicio țară, în Statele Unite a fost constituit, în secret, un mare juriu care 
să analizeze posibilitatea punerii sale sub acuzare în temeiul Legii spionajului, procedura din 
urmă putând aduce cu sine pedeapsa capitală. Petiționara solicită, prin urmare, garanții că 
Assange nu va fi extrădat de un stat membru al Uniunii Europene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 octombrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013

Comisia nu a fost informată despre existența vreunei cereri privind posibila extrădare în 
Statele Unite. 
Conform poziției juridice existente, în eventualitatea unei viitoare cereri de extrădare adresate 
Suediei de către Statele Unite, când o persoană a fost predată, în prealabil, pe baza unui 
mandat european de arestare, o nouă extrădare poate fi efectuată doar cu consimțământul 
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statului membru care a coordonat procesul de predare, în cazul de față Regatul Unit. Potrivit 
articolului 28 din Decizia-cadru a Consiliului, de instituire a mandatului european de arestare, 
o persoană care a fost predată în temeiul unui mandat european de arestare nu este extrădată 
unui stat terț fără consimțământul autorității competente a statului membru care a predat-o. 
Acordul între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind extrădarea1 vine în 
completarea tratatelor bilaterale deja existente. Având în vedere faptul că statele membre ale 
Uniunii Europene trebuie să respecte dispozițiile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și ale Convenției europene a drepturilor omului, în preambulul acordului este 
reamintit dreptul unei persoane extrădate la un proces echitabil, inclusiv dreptul de a fi 
judecată de o instanță stabilită în temeiul legislației în vigoare. Tot în preambul este clarificat 
și faptul că extrădarea poate fi refuzată în cazul în care persoana pusă sub acuzare ar putea 
primi pedeapsa capitală. 

                                               
1 care a intrat în vigoare în februarie 2010.


