
 

 
 

 

 Statele Unite şi Uniunea Europeană au semnat miercuri, 

28/10/2009, la Washington acorduri de extrădare şi de ajutor juridic 

mutual pe o perioadă de 5 ani, care interzic guvernului american să  

ceară pedeapsa cu moartea împotriva unei persoane extrădate. 

 N O T A   20 / 20. 11. 2009 

 Aceste acorduri reprezintă punerea în practică a deciziei Consiliului de Justiţie şi Afaceri Interne, din 23 

octombrie 2009, decizie ce aprobă încheierea a două acorduri între UE şi Statele Unite : unul privind extrădarea 

şi celălalt privind ajutorul judiciar reciproc. Aceste acorduri completează acordurile bilaterale ce există în aceste 

domenii între Statele Unite şi Statele Membre ale Uniunii Europene. Acordurile intră în vigoare la 1 februarie 

2010. 

 Click aici pentru : Decizia 2009/820/PESC a Consiliului din 23 octombrie 2009 privind încheierea, în 

numele Uniunii Europene, a Acordului privind extrădarea între Uniunea Europeană și Statele Unite ale 

Americii și a Acordului privind asistența judiciară reciprocă între Uniunea Europeană și Statele Unite ale 

Americii 

 Aceste acorduri  sunt  rezul tatul 

îndelungatelor negocieri începute imediat după 11 

septembrie. Primul acord, referitor la extrădare, 

satisface, în sfârşit, opoziţia formală a Uniunii 

Europene împotriva pedepsei cu moartea.  

 Potrivit prevederilor acestui acord, 

guvernului Statelor Unite îi va fi imposibil să 

ceară pedeapsa cu moartea pentru o persoană 

extrădată. Acest lucru împiedică în mod automat 

orice procuror american să o solicite. Poziţia de 

principiu inalterată a europenilor, care nu au dorit 

niciodată să cedeze referitor la această chestiune, 

explică în parte durata negocierilor. 

  "Este un acord istoric", a declarat Beatrice 

Ask, ministrul suedez al  Justiţiei, care va asigura 

până în decembrie preşedinţia Uniunii Europene. 

"Consolidarea protecţiei drepturilor individuale a 

constituit cea mai lungă dezbatere şi punctul 

asupra căruia europenii au refuzat să cedeze", a 

moderat dna Ask.   

 Acordul de cooperare juridică prevede 

posibilitatea depunerii mărturiilor prin videoconferinţă, 

evitând astfel ca un european martor la o crimă din 

Statele Unite să fie nevoit să traverseze Atlanticul pentru 

a depune mărturie, posibilitatea schimbului de date 

bancare sau administrative în cadrul unei anchete, 

schimbul de date privind pasagerii aerieni, însă cu un 

nivel de protecţie a datelor personale aliniat standardelor 

europene. 

 În afară de garanţia asupra pedepsei cu moartea,  

acordul prevede "dezvoltarea şi intensificarea cooperării 

împotriva traficului uman, a pornografiei infantile, a 

traficului de stupefiante, a criminalităţii financiare, a 

criminalităţii cibernetice şi a corupţiei", potrivit 

declaraţiei comune. 

 Statele Unite şi Uniunea Europeană au decis, de 

asemenea, să intensifice schimburile în materie de luptă 

antiterorism, în special prin punerea, de exemplu, la 

dispoziţie a listelor de pasageri aerieni. Un pasaj din 

acord reaminteşte ajutorul acordat de Uniunea Europeană 

la închiderea închisorii din Guantanamo promisă de 

preşedintele american Barack Obama. 

Semnarea acordurilor de extrădare şi cooperare juridică între Semnarea acordurilor de extrădare şi cooperare juridică între Semnarea acordurilor de extrădare şi cooperare juridică între 
Statele Unite şi Uniunea EuropeanăStatele Unite şi Uniunea EuropeanăStatele Unite şi Uniunea Europeană   

SATU MARE, Romania 

Str. Miron Costin nr. 9, 440062 

Tel.+40-261-71.02.37   

Fax.+40-261-70.68.37 

 

vannier@avocats-roumanie.eu 

www.avocats-roumanie.eu 

 

LIMOGES, Franta 

Str. Pétiniaud Beaupeyrat nr. 22, 87000 

Tel. +33-5.55.42.71.66  

Fax. +33-5.55.77.73.10 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:291:0040:0041:RO:PDF

