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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0079/2012, της ένωσης «Νίκη της Επανάστασης του 
Δεκεμβρίου του 1989» και άλλων οκτώ ενώσεων σχετικά με την τρέχουσα 
κατάσταση στη Ρουμανία

Αναφορά 0109/2012, του George Popescu, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την εικαζόμενη διαφθορά του δικαστικού συστήματος

Αναφορά 0174/2012, της Neli Linca, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τον 
δικαστικό έλεγχο στη Ρουμανία

Αναφορά 0244/2012, της Ana Văcărean, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τον έλεγχο του δικαστικού συστήματος στη Ρουμανία

Αναφορά 0295/2012 του Petru Antoni, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
του «Συνδέσμου για την προάσπιση των δικαιωμάτων ενάντια στη διαφθορά 
και τις καταχρήσεις», σχετικά με την κατάσταση στη Ρουμανία

Αναφορά 0387/2012 του Iulian Covalencu, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη εισαγωγή διακρίσεων εις βάρος πολιτών με αναπηρία στη 
Ρουμανία

Αναφορά 0637/2012 του Ion Dăscălescu, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
του Κόμματος των Ρουμάνων της Διασποράς, σχετικά με την κατάσταση στη 
Ρουμανία

Αναφορά 0961/2012, του Gheorghe Popilean, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την κατάσταση που επικρατεί στη Ρουμανία

Αναφορά 0986/2012, του/της I.M., ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με πράξεις 
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διαφθοράς και κακοδιαχείρισης κονδυλίων στον δήμο Cârlibaba της 
Ρουμανίας

Αναφορά 1034/2012, του Marinela Barza, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
το νομικό σύστημα της Ρουμανίας

Αναφορά 1195/2012, του Florin Cristian Cabulea, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη συμπεριφορά ορισμένων βουλευτών του ΕΚ και μελών της 
Επιτροπής σε σχέση με την κατάσταση στη Ρουμανία

Αναφορά 1776/2012 του Atanas Tchobanov, βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την εικαζόμενη συμμετοχή του πρώην πρωθυπουργού της Βουλγαρίας σε 
δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος

Αναφορά 1814/2012 του Yavor Djidjev, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Ένωσης Ιδιωτικών Οικονομικών Επιχειρήσεων, σχετικά με τη διαφθορά 
και το οργανωμένο έγκλημα στη Βουλγαρία

Αναφορά 1869/2012, του Marinela Barza, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
το νομικό σύστημα της Ρουμανίας

Αναφορά 0113/2013 της Alina Popescu, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με το 
Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο της Ρουμανίας

1. Περίληψη της αναφοράς 0079/2012

Οι αναφέροντες ασκούν σφοδρή κριτική στο υφιστάμενο πολιτικό καθεστώς και θεωρούν ότι 
η κατάσταση που επικρατεί στη Ρουμανία είναι ανυπόφορη και καθιστά μάταιες τις θυσίες 
που έκαναν οι επαναστάτες του 1989. Καταγγέλλουν, μεταξύ άλλων, τις περικοπές σε όλους 
τους τύπους συντάξεων, τις προσπάθειες υποβάθμισης του υγειονομικού συστήματος και του 
συστήματος κοινωνικής προστασίας, τις ζημιές που προκλήθηκαν στους ρουμάνους γεωργούς 
λόγω της καταχρηστικής διαχείρισης των εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων, την σταδιακή 
καταστροφή της ρουμανικής οικονομίας και της βαριάς βιομηχανίας. Οι αναφέροντες ζητούν 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διεξαγάγει έρευνες για τους πολιτικούς αρχηγούς της 
Ρουμανίας.

Περίληψη της αναφοράς 0109/2012

Ο αναφέρων καταγγέλλει τη διαφθορά του δικαστικού συστήματος στις περιοχές Olt και Dolj
καθώς και τις εικαζόμενες διακρίσεις που εισάγουν οι πολιτικοί παράγοντες, οι εισαγγελείς 
και οι δικαστές. Ζητεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να συνεχίσουν να εποπτεύουν τη 
Ρουμανία καθώς δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος.

Περίληψη της αναφοράς 0174/2012

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για τη λειτουργία των ρουμανικών δικαστικών αρχών. Ζητεί 
από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να συνεχίσουν να εποπτεύουν το δικαστικό σύστημα και 
να εργάζονται για την αποτροπή της διαφθοράς στο υφιστάμενο πλαίσιο.
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Περίληψη της αναφοράς 0244/2012

Η αναφέρουσα ζητεί να συνεχιστεί η άσκηση ελέγχου στη Ρουμανία στο πλαίσιο του 
μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου καθώς θεωρεί ότι η χώρα δεν διαθέτει αποτελεσματικό 
δικαστικό σύστημα και δεν προτείνει κανένα ένδικο μέσο προσφυγής σε όσους έχουν πέσει 
θύματα δικαστικής πλάνης υπό το παλαιό κομμουνιστικό καθεστώς. Προς αυτήν την 
κατεύθυνση, η αναφέρουσα κάνει λόγο για τον νόμο αριθ. 221/2009 σχετικά με τις 
καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν πολιτικό υπόβαθρο και τα αντίστοιχα διοικητικά μέτρα 
που ανακοινώθηκαν μεταξύ της 6ης Μαρτίου 1945 και της 22ας Δεκεμβρίου 1989, 
επισημαίνοντας ότι ο νόμος εμπεριέχει σκοπίμως έναν «δούρειο ίππο» ή «ελάττωμα» που 
υποκρύπτει ένα σοβαρό νομοθετικό σφάλμα με αναμενόμενα αντισυνταγματικό χαρακτήρα.
Συστάσεις

Περίληψη της αναφοράς 0295/2012

Ο αναφέρων εκπροσωπεί έναν μη κυβερνητικό σύνδεσμο για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και των καταχρήσεων ο οποίος αριθμεί 22 παραρτήματα στη Ρουμανία και τρία 
στην Ευρώπη. Ο σύνδεσμος αναφέρεται στις διαδηλώσεις που έλαβαν χώρα τον Ιανουάριο 
του 2012 σε διάφορες πόλεις της Ρουμανίας, απαριθμεί τα αιτήματα των διαδηλωτών και 
παρουσιάζει τους καταλόγους με τις προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του 
δικαστικού και του πολιτικού συστήματος της Ρουμανίας.

Περίληψη της αναφοράς 0387/2012

Ο αναφέρων κάνει λόγο για τις νομικές διαδικασίες που κίνησε με σκοπό την ανάκτηση 
ακίνητου περιουσιακού στοιχείου και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, ιδίως λόγω της 
αμέλειας, της διαφθοράς και της αδιαφορίας των δικαστικών και διοικητικών αρχών. Ο 
αναφέρων πιστεύει ότι εισάγονται διακρίσεις εις βάρος του λόγω της νοητικής του
αναπηρίας.

Περίληψη της αναφοράς 0637/2012

Ο αναφέρων είναι πρόεδρος του Κόμματος των Ρουμάνων της Διασποράς και ζητεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στη Ρουμανία, καθώς 
θεωρεί ότι η χώρα κυριαρχείται από διαφθορά, απάτη και οικογενειοκρατία.

Περίληψη της αναφοράς 0961/2012

Ο αναφέρων εκφράζει τη λύπη του για την κατάσταση που επικρατεί στη Ρουμανία, εξηγεί 
αυτό που συνέβη στον ίδιο και ισχυρίζεται ότι το νομικό σύστημα δεν λειτουργεί σωστά και 
ότι η διαφθορά έχει καταστεί σύνηθες φαινόμενο.

Περίληψη της αναφοράς 0986/2012

Ο αναφέρων/Η αναφέρουσα περιγράφει μια σειρά παρατυπιών στις οποίες εμπλέκεται ο 
δήμαρχος του δήμου Cârlibaba, στην επαρχία Suceava, στη Ρουμανία. Ο αναφέρων/Η 
αναφέρουσα δηλώνει ότι ο δήμαρχος και οι σύμβουλοι χρησιμοποίησαν χρήματα των 
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φορολογουμένων και των κοινοτικών ταμείων για να εξαγοράσουν ψήφους ή να αποκτήσουν 
προσωπική περιουσία.

Περίληψη της αναφοράς 1034/2012

Ο αναφέρων εκφράζει τον προβληματισμό του για τη δυσλειτουργία του νομικού συστήματος 
της Ρουμανίας και παραπέμπει συγκεκριμένα στη δική του περίπτωση ισχυριζόμενος ότι 
παραβιάστηκε το δικαίωμά του σε δίκαιη δίκη.

Περίληψη της αναφοράς 1195/2012

Ο αναφέρων θεωρεί ότι ορισμένοι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής αποδίδουν δυσανάλογη σημασία στις πολιτικές διαμάχες που ξέσπασαν το 
καλοκαίρι του 2012 στη Ρουμανία, ενώ ελάχιστη προσοχή έχει δοθεί σε πολύ σημαντικότερα 
ζητήματα όπως το κλείσιμο μεγάλου αριθμού σχολείων και νοσοκομείων και η 
αντισυνταγματική επιβολή φόρου στις συντάξεις. Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την 
έλλειψη στενής παρακολούθησης του δικαστικού συστήματος από την Επιτροπή και τη μη 
επίλυση υποθέσεων διαφθοράς υψηλού επιπέδου. Ο αναφέρων πιστεύει ότι οι δικαστικές 
αρχές της Ρουμανίας δεν διαχειρίστηκαν με ορθό τρόπο μια σημαντική υπόθεση 
οργανωμένου εγκλήματος, φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες.

Περίληψη της αναφοράς 1776/2012

Ο αναφέρων διατυπώνει κατηγορίες σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού της Βουλγαρίας 
Boiko Borisov, ισχυριζόμενος ότι εμπλέκεται σε διάφορες μορφές οργανωμένου εγκλήματος.
Όπως δηλώνει, ο Borisov έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για σοβαρές αξιόποινες πράξεις και 
έχει στενές σχέσεις με την εταιρεία Lukoil. Ο Borisov κατηγορείται για συμμετοχή σε δίκτυα 
εμπορίας μεθαμφεταμίνης και για ύποπτες συναλλαγές στον τομέα των καυσίμων. Ο 
αναφέρων ζητεί να διεξαγάγει η Επιτροπή Αναφορών δημόσια ακρόαση για τη διερεύνηση 
όλων των σοβαρών κατηγοριών σε βάρος του εν λόγω βούλγαρου πολιτικού.

Περίληψη της αναφοράς 1814/2012

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι πολλοί βούλγαροι πολιτικοί εμπλέκονται σε υποθέσεις 
διαφθοράς υψηλού επιπέδου και στο οργανωμένο έγκλημα. Καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει 
να παρακολουθεί τη Βουλγαρία, να καταδικάσει το γεγονός ότι η δημοκρατία έχει 
αντικατασταθεί από ένα ολοκληρωτικό καθεστώς και να αποστείλει αμερόληπτους, 
ανεξάρτητους και ειδικευμένους παρατηρητές για να επιβεβαιώσει τους εν λόγω ισχυρισμούς.

Περίληψη της αναφοράς 1869/2012

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το νομικό σύστημα της Ρουμανίας είναι εξαιρετικά διεφθαρμένο 
και αναποτελεσματικό, αναφερόμενος κυρίως σε τέσσερις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον 
των δικαστηρίων στην Constanta της Ρουμανίας.

Περίληψη της αναφοράς 0113/2013

Η αναφέρουσα πιστεύει ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης προσπάθησε να επηρεάσει τα 
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αποτελέσματα της εκλογής του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου (SCM) της 
Ρουμανίας, λόγω του ότι θα είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος θα είναι εισαγγελέας. Η 
αναφέρουσα επισημαίνει ότι ο νόμος επιτρέπει σε δικαστή ή εισαγγελέα να εκλεγεί πρόεδρος 
του SCM και, ως εκ τούτου, καταδικάζει την εικαζόμενη πολιτική παρέμβαση στο δικαστικό 
σύστημα.

2. Παραδεκτό

0079/2012: χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Μαΐου 2012.
0109/2012: χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 31 Μαΐου 2012.
0174/2012: χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Ιουνίου 2012
0244/2012: χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Ιουνίου 2012
0295/2012: χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις on 28 Ιουνίου 2012
0387/2012: χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Ιουλίου 2012
0637/2012: χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Σεπτεμβρίου 2012
0961/2012: χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Νοεμβρίου 2012
0986/2012: χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Νοεμβρίου 2012
1034/2012: χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Δεκεμβρίου 2012
1195/2012: χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Ιανουαρίου 2013.
1776/2012: χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Ιουλίου 2013.
1814/2012: χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Ιουλίου 2013.
1869/2012: χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιουλίου 2013.
0113/2013: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Νοεμβρίου 2013

Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του 
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευχαριστεί την Επιτροπή Αναφορών για την δυνατότητα να 
σχολιάσει τις αναφορές. Πολλές από αυτές βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος με τις 
παραστάσεις που πραγματοποιήθηκαν απευθείας προς την Επιτροπή στο πλαίσιο των 
μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου για την Βουλγαρία και την Ρουμανία, σχετικά με 
ζητήματα γενικής πολιτικής αλλά και με συγκεκριμένες κατηγορίες ή καταγγελίες.  Μολονότι 
οι παραστάσεις αυτές εμπλουτίζουν τις γνώσεις της Επιτροπής όσον αφορά την κατανόηση 
της κατάστασης, η Επιτροπή έχει ως γραμμή να μην σχολιάζει συγκεκριμένες υποθέσεις.

- όσον αφορά τις καταγγελίες εναντίον συγκεκριμένων πολιτικών στελεχών ή 
δικαστών, αυτές πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές εφόσον αφορούν τον 
τρόπο με τον οποίο εκτελούν αυτοί τα επίσημα καθήκοντά τους· 

- όσον αφορά καταγγελίες σχετικά με συγκεκριμένες υποθέσεις που εκδικάστηκαν από 
τα δικαστήρια, οι Συνθήκες επί των οποίων θεμελιώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνθήκη για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και Συνθήκη για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ορίζουν 
ότι η Επιτροπή διαθέτει αρμοδιότητες μόνο σε ζητήματα που άπτονται του ευρωπαϊκού 
δικαίου·
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- όσον αφορά, τέλος, ζητήματα που έχουν άμεσο ενδιαφέρον για την λειτουργία του 
μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου, η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση 
των προσπαθειών υλοποίησης των στόχων αναφοράς που προσδιορίζονται στις αποφάσεις 
βάσει των οποίων συστάθηκαν οι μηχανισμοί και για την διατύπωση συστάσεων για την 
υποστήριξη των εν λόγω προσπαθειών. Τούτοι οι στόχοι αναφοράς καλύπτουν την 
μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και την πάταξη της διαφθοράς σε αμφότερες τις 
χώρες, καθώς και τον αγώνα εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος στη περίπτωση της 
Βουλγαρίας. Όλα τα σχετικά στοιχεία εξετάζονται από την Επιτροπή στο πλαίσιο της 
εκπόνησης των εκθέσεων των μηχανισμών συνεργασίας και ελέγχου (οι οποίες διατίθενται 
στη διεύθυνση  http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm)."


