
CM\1012857BG.doc PE524.839v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

29.11.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0079/2012, внесена от сдружението „Победа на декемврийската 
революция от 1989 г.“ и осем други сдружения относно настоящото 
положение в Румъния

Петиция 0109/2012, внесена от G. P., с румънско гражданство, относно 
предполагаемата корупция в съдебната система

Петиция 0174/2012, внесена от N. L., с румънско гражданство, относно 
съдебния контрол в Румъния

Петиция 0244/2012, внесена от A. V., с румънско гражданство, относно 
контрола на съдебната система в Румъния

Петиция 0295/2012, внесена от P. A., с румънско гражданство, от името на 
„Лигата за защита на правата от корупция и злоупотреби“ в Румъния, 
относно ситуацията в Румъния

Петиция 0387/2012, внесена от I. C., с румънско гражданство, относно 
твърденията за дискриминация срещу хората с увреждания в Румъния

Петиция 0637/2012, внесена от I. D., с румънско гражданство, от името на 
Партията на румънската диаспора, относно положението в Румъния

Петиция 0961/2012, внесена от G. P., с румънско гражданство, относно 
положението в Румъния

Петиция 0986/2012, внесена от I.M., с румънско гражданство, относно 
корупцията и лошото управление на средства в община Кирлибаба, Румъния 
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Петиция 1034/2012, внесена от M. B., с румънско гражданство, относно 
правната система в Румъния

Петиция 1195/2012, внесена от F. C. C., с румънско гражданство, относно 
отношението на някои членове на Европейския парламент и на Комисията 
спрямо положението в Румъния

Петиция 1776/2012, внесена от A. T., с българско гражданство, относно 
предполагаемото участие на бившия министър-председател на България в 
мрежите на организираната престъпност 

Петиция 1814/2012, внесена от Y. D., с българско гражданство, от името на 
Съюз за стопанска инициатива, относно корупцията и организираната 
престъпност в България

Петиция 1869/2012, внесена от V. G., с румънско гражданство, относно 
правната система в Румъния

Петиция 0113/2013, внесена от A. P., с румънско гражданство, относно 
Висшия магистратски съвет на Румъния

1. Резюме на петиция 0079/2012

Вносителите на петицията остро критикуват настоящия политически режим и считат, 
че положението, в което се намира в момента Румъния, е нетърпимо и обезсмисля 
жертвите, направени от революционерите през 1989 г. Те се оплакват, наред с другото, 
от намаляването на всички категории пенсии, от посегателството срещу здравната 
система и социалното подпомагане, от щетите, причинени на румънското селско 
стопанство вследствие на неправомерното използване на националните и европейските 
фондове, от системното унищожаване на румънската икономика и на тежката 
промишленост. Вносителите на петицията искат от Европейския парламент да проведе 
разследвания спрямо румънските управляващи. 

Резюме на петиция 0109/2012

Вносителят на петицията осъжда корупцията в съдебната система в департаментите 
Олт и Долж и предполагаемата дискриминация от страна на политици, прокурори и 
съдии. Той настоява пред европейските институции да продължат да наблюдават 
Румъния предвид факта, че провеждането на реформи в съдебната система далеч не е 
приключило.

Резюме на петиция 0174/2012

Вносителката на петицията не е доволна от функционирането на правосъдните органи в 
Румъния. Тя призовава европейските институции да продължат да наблюдават 
правосъдието и корупцията, използвайки съществуващата рамка.
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Резюме на петиция 0244/2012

Вносителката на петицията призовава за продължаване на упражняването на контрол 
над Румъния в рамките на механизма за сътрудничество и проверка, тъй като счита, че 
страната не разполага с ефикасна съдебна система и не предлага никакви ефективни 
средства за правна защита на жертвите на съдебни грешки, направени по време на 
бившия комунистически режим. В тази връзка вносителката на петицията се позовава 
на закон 221/2009 относно присъдите с политически характер и свързаните с тях 
административни мерки, произнесени в периода 6 март 1945 г. – 22 декември 1989 г., в 
който умишлено е включен „троянски кон“ или „недостатък“, водещ до сериозна 
законодателна грешка и характеризиращ се с предвидима противоконституционност.  

Резюме на петиция 0295/2012

Вносителят на петицията представлява неправителствена организация за борба с 
корупцията и злоупотребите. Тя разполага с 22 центъра в Румъния и три центъра в 
Европа. Сдружението разказва как са минали протестите през януари 2012 г. в различни 
градове в Румъния, изброява исканията на демонстрантите и представя списъци с 
предложения за по-добро функциониране на съдебната и политическата система в 
Румъния.

Резюме на петиция 0387/2012

Вносителят на петицията обяснява правните процедури, които е предприел за 
възстановяване на собственост, и трудностите, които е срещнал, по-специално поради 
нехайство, корупция и апатия на съдебните и административните органи. Вносителят 
на петицията счита, че е дискриминиран поради умственото му увреждане.

Резюме на петиция 0637/2012

Вносителят на петицията, лидер на Партията на румънската диаспора, призовава 
Европейския съюз да следи по-отблизо положението в Румъния, като твърди, че там са 
широко разпространени корупцията, измамите и непотизмът.

Резюме на петиция 0961/2012

Вносителят на петицията се оплаква от положението в Румъния, като обяснява какво се 
е случило лично с него и твърди, че правната система не работи правилно и че 
корупцията е нещо обичайно.

Резюме на петиция 0986/2012

Вносителят на петицията описва редица нередности, в които е замесен кметът на 
община Кирлибаба, област Сучава, Румъния. Вносителят твърди, че кметът и 
общинските съветници са използвали парите на данъкоплатците и средства на 
Общността за закупуване на гласове и придобиване на частна собственост.

Резюме на петиция 1034/2012

Вносителят на петицията изразява загриженост във връзка с неправилното 
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функциониране на правната система в Румъния, като се позовава по-специално на 
неговия частен случай, и твърди, че правото му на справедлив съдебен процес е било 
нарушено.

Резюме на петиция 1195/2012

Вносителят на петицията счита, че някои представители на Европейския парламент и 
на Комисията са обърнали изключително голямо внимание на политическите спорове в 
Румъния през лятото на 2012 г, като същевременно на много по-значими аспекти, като 
например затварянето на голям брой училища и болници и противоконституционния 
данък върху пенсиите, е било обърнато твърде малко внимание. Вносителят на 
петицията се оплаква, че Комисията не следи отблизо правната система и случаи на 
корупция на високо равнище не са били изяснени. Той счита, че румънската правна 
система не е успяла да се справи по подходящ начин с важно досие, засягащо 
организираната престъпност, укриването на данъци и изпирането на пари.

Резюме на петиция 1776/2012 

Вносителят на петицията повдига обвинения срещу бившия министър-председател на 
България Бойко Борисов, като твърди, че той е участвал в различни форми на 
организирана престъпност. Той заявява, че в миналото Борисов е бил обвинен в тежки 
престъпления, както и че се намира в тесни връзки с дружеството „Лукойл“. Борисов е 
обвинен в принадлежност към мрежи за трафик на метамфетамин и в съмнителни дела 
в сектора на горивата. Вносителят на петицията призовава комисията по петиции да 
проведе публично изслушване за разследване на всички сериозни обвинения, 
повдигнати срещу този български политик.

Резюме на петиция 1814/2012

Вносителят на петицията твърди, че редица български политици са замесени в 
корупция по високите етажи и в организирана престъпност. Той призовава Комисията 
да продължи да осъществява мониторинг по отношение на България, да осъди факта, че 
демокрацията е била заменена от тоталитарен режим, както и да изпрати 
безпристрастни, независими и квалифицирани наблюдатели, които да проверят 
истинността на тези твърдения.

Резюме на петиция 1869/2012

Вносителят на петицията твърди, че правната система в Румъния е извънредно 
корумпирана и неефикасна, като по-специално посочва четири висящи дела в 
съдилищата в Констанца, Румъния.

Резюме на петиция 0113/2013

Вносителката на петицията счита, че министърът на правосъдието е направил опит да 
повлияе на резултатите от изборите за председател на Висшия магистратски съвет на 
Румъния под претекст, че за първи път председател ще бъде прокурор. Вносителката на 
петицията изтъква, че законът позволява на съдия или прокурор да стане председател 
на Съвета и поради това осъжда политическата намеса в съдебната система.
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2. Допустимост

0079/2012: обявена за допустима на 23 май 2012 г.
0109/2012: обявена за допустима на 31 май 2012 г.
0174/2012: обявена за допустима на 8 юни 2012 г.
0244/2012: обявена за допустима на 21 юни 2012 г.
0295/2012: обявена за допустима на 28 юни 2012 г.
0387/2012: обявена за допустима на 6 юли 2012 г.
0637/2012: обявена за допустима на 25 септември 2012 г.
0961/2012: обявена за допустима на 22 ноември 2012 г.
0986/2012: обявена за допустима на 30 ноември 2012 г.
1034/2012: обявена за допустима на 5 декември 2012 г.
1195/2012: обявена за допустима на 14 януари 2013 г.
1776/2012: обявена за допустима на 15 юли 2013 г.
1814/2012: обявена за допустима на 16 юли 2013 г.
1869/2012: обявена за допустима на 18 юли 2013 г.
0113/2013: обявена за допустима на 5 ноември 2013 г.

Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 29 ноември 2013 г.

Комисията изказва благодарност на комисията по петиции за възможността да направи 
коментар по петициите. Много от тях повтарят постъпки, пряко направени пред 
Комисията в контекста на Механизмите за сътрудничество и проверка по отношение на 
България и Румъния (МСП), както по общи политически въпроси, така и по конкретни 
оплаквания и твърдения. Макар такива постъпки да обогатяват разбирането на 
Комисията за положението като цяло, Комисията не представя мнение по конкретни 
случаи.

- Що се отнася до жалбите относно отделни политици или магистрати, те трябва 
да бъдат адресирани до компетентните национални органи, ако се отнасят до 
изпълнение на техните служебни задължения; 

- По отношение на жалбите относно отделни дела пред съдилищата, в 
съответствие с Договорите, на които се основава Европейският съюз (Договор за 
Европейския съюз и Договор за функционирането на Европейския съюз), Комисията 
притежава правомощия единствено в случаи, свързани с правото на Европейския съюз.

- Накрая, по въпроси от пряко значение за Механизма за сътрудничество и 
проверка Комисията има задължението да извършва мониторинг на усилията за 
постигане на специфичните цели, заложени в решенията за създаване на механизмите, 
и да отправя препоръки за подпомагане на тези усилия. Тези специфични цели 
обхващат реформата на съдебната система и овладяването на корупцията в двете 
държави членки, както и борбата срещу организираната престъпност в случая на 
България. Информацията, която се отнася до това, се разглежда от Комисията в 
контекста на подготовката на докладите по Механизма за сътрудничество и проверка 
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(които могат да бъдат намерени на адрес: 
http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm).“


