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Tárgy: A „Victoria Revoluției din decembrie ’89” (az 1989. decemberi forradalom 
győzelme) és nyolc más egyesület nevében benyújtott 0079/2012. számú petíció 
Románia jelenlegi helyzetéről

G. P. román állampolgár által benyújtott 0109/2012. számú petíció az 
igazságszolgáltatásban állítólagosan jelen levő korrupcióról

N. L. román állampolgár által benyújtott 0174/2012. számú petíció a romániai 
igazságszolgáltatás ellenőrzéséről

A. V. román állampolgár által benyújtott 0244/2012. számú petíció a romániai 
igazságszolgáltatási rendszer ellenőrzéséről

P. A. román állampolgár által a „Ligii Dreptății împotriva corupției și abuzurilor 
din România” (a romániai korrupció és visszaélések elleni igazság liga) nevében 
benyújtott 0295/2012. számú petíció a romániai helyzetről

I. C. román állampolgár által benyújtott 0387/2012. számú petíció Romániában a 
fogyatékkal élőkkel szemben állítólagosan alkalmazott megkülönböztetésről

I. D. román állampolgár által a román diaszpóra párt nevében benyújtott 
0637/2012. számú petíció Románia helyzetéről

G. P. román állampolgár által benyújtott 0961/2012. számú petíció a romániai 
helyzetről

I. M. román állampolgár által benyújtott 0986/2012. számú petíció a romániai 
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Cârlibaba (Radnalajosfalva) községben tapasztalható korrupciós ügyekről és a 
pénzalapok nem megfelelő kezeléséről 

M. B. román állampolgár által benyújtott 1034/2012. számú petíció a romániai 
jogrendszerről

F. C. C. román állampolgár által benyújtott 1195/2012. számú petíció egyes 
európai parlamenti és bizottsági képviselőknek a romániai helyzethez való 
hozzáállásáról

A. T. bolgár állampolgár által benyújtott 1776/2012. számú petíció a volt bolgár 
miniszterelnök szervezett bűnözői hálózatokban való állítólagos részvételéről 

Y. D. bolgár állampolgár által a privát gazdasági vállalatok egyesülete nevében 
benyújtott 1814/2012. számú petíció a korrupcióról és a szervezett bűnözésről 
Bulgáriában

V. G. román állampolgár által benyújtott 1869/2012. számú petíció a romániai 
jogrendszerről

A. P. román állampolgár által benyújtott 0113/2013. számú petíció a román 
Legfelsőbb Bírói Tanácsról

1. A 0079/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtói keményen bírálják a jelenlegi politikai rendszert. Úgy vélik, hogy 
elfogadhatatlan az a helyzet, amelybe Románia jutott, és az 1989-es forradalmárok által 
hozott áldozatok hiábavalóak voltak. A petíció benyújtói többek között megemlítik a 
nyugdíjak csökkenését minden kategóriában, az egészségügyi és szociális ellátó rendszerek 
megkárosítását, a román mezőgazdaság megkárosítását a nemzeti és európai alapok 
visszaélésszerű felhasználása által, a román gazdaság és a nehézipar módszeres tönkretételét. 
A petíció benyújtói arra kérik az Európai Parlamentet, hogy folytasson vizsgálatokat a román 
vezetőket illetően. 

A 0109/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panaszt emel az Olt és Dolj megyei igazságszolgáltatásban jelen levő 
korrupció, valamint a rendőrök, ügyészek és bírók részéről állítólagosan tapasztalható 
megkülönböztetés miatt. A petíció benyújtója felkéri az európai intézményeket, hogy 
folyamatosan kövessék nyomon a romániai fejleményeket, tekintettel arra, hogy az 
igazságszolgáltatás reformja még nagyon távol áll a megvalósulástól.

A 0174/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója elégedetlen a romániai igazságszolgáltatási szervek működésével. Arra 
kéri az európai intézményeket, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel folytassák az 
igazságszolgáltatás és a korrupció ellenőrzését.
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A 0244/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri, hogy az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus keretében 
továbbra is kövessék nyomon a romániai helyzetet, mivel úgy véli, hogy az országnak nincs 
hatékony igazságszolgáltatási rendszere, és nem biztosít tényleges jogorvoslatot a volt 
kommunista rendszer rossz igazságszolgáltatásának áldozatai számára. A petíció benyújtója 
ennek kapcsán megemlíti a politikai elítéltekről szóló 221/2009. sz. törvényt, amelyet az 
1945. március 6. és 1989. december 22. közötti időszakban kihirdetett közigazgatási 
intézkedésekhez hasonlít, és amelybe szándékosan iktattak be egy „trójai falovat” vagy 
„hibát”, ami egy előreláthatóan alkotmányellenes, súlyos jogalkotási technikai mulasztás. 

A 0295/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy Európában 3 és Romániában 22 irodával rendelkező nem 
kormányzati szervezetet képvisel, amely a korrupció és a visszaélések ellen harcol.  Az 
egyesület beszámol arról, hogy 2012 januárjában miként zajlottak a tiltakozások egyes 
romániai városokban, felsorolja a tiltakozók követeléseit, és javaslatokat tesz a romániai 
igazságszolgáltatási és politikai rendszer működésének javítására.

A 0387/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy ingatlantulajdona visszaszerzése érdekében bírósági eljárást 
indított, de az eljárás során nehézségekkel kellett szembesülnie főként az illetékes igazságügyi 
szervek hanyagsága, passzivitása és az e szervekben jelen lévő korrupció miatt. A petíció 
benyújtója úgy véli, értelmi fogyatékossága miatt hátrányos megkülönböztetés érte.

A 0637/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, a román diaszpóra párt elnöke arra kéri az Európai Uniót, hogy kísérje 
szorosabb figyelemmel Románia helyzetét, tekintettel a korrupció, a csalások és a nepotizmus 
nagyszámú előfordulására.

A 0961/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ismerteti a romániai helyzettel kapcsolatos panaszait, és beszámol saját 
esetéről is. Arra a következtetésre jut, hogy az igazságszolgáltatás nem működik megfelelően 
és mindenhol jelen van a korrupció.

A 0986/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója több, a romániai Cârlibaba (Radnalajosfalva, Suceava megye) község 
polgármesteréhez kapcsolódó szabálytalanságról számol be. Kijelenti, hogy a polgármester és 
annak tanácsosai szavazatok és személyes vagyontárgyak megvásárlására használták fel az 
adófizetők pénzét és a közösségi alapokat.

Az 1034/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a román igazságszolgáltatási rendszer nem megfelelő működését 
kifogásolja. A petíció benyújtója ennek kapcsán konkrétan saját ügyeire hivatkozik, és úgy 
véli, hogy megsértették a tisztességes eljáráshoz való jogát.
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Az 1195/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy az Európai Parlament és a Bizottság egyes képviselői 
aránytalanul nagy figyelmet fordítottak a 2012 nyarán történt romániai politikai vitákra, míg 
túl keveset érdeklődtek olyan jóval fontosabb ügyek iránt, mint számos iskola és kórház 
bezárása, valamint a nyugdíjak alkotmányellenes megadóztatása. A petíció benyújtója azt 
panaszolja, hogy a Bizottság nem ellenőrzi kellően szigorúan a jogrendszert, valamint a 
magas szinten elkövetett korrupciós ügyeket nem göngyölítik fel. Úgy véli, hogy a román 
jogrendszer mindeddig nem volt képes megfelelően kezelni egy, szervezett bűnözést, 
adócsalást és pénzmosást is magában foglaló fontos ügyet.

Az 1776/2012. számú petíció összefoglalása 

A petíció benyújtója Bojko Boriszovot, Bulgária volt miniszterelnökét vádolja, és azt állítja, 
hogy a volt miniszterelnök különböző típusú szervezett bűnözésben vett részt. A petíció 
benyújtója azt állítja, hogy Boriszovot már a múltban is vádolták súlyos bűncselekményekkel, 
és hogy a volt miniszterelnököt szoros szálak fűzik a Lukoil vállalathoz. A Boriszov ellen 
felhozott vád, hogy a metamfetamin-kereskedelem hálózataihoz tartozik, és gyanús üzletelést 
folytat az üzemanyag-ágazatban. A petíció benyújtója kéri a Petíciós Bizottságot, hogy tartson 
meghallgatást az e bolgár politikus ellen felhozott valamennyi súlyos vád kivizsgálása 
céljából.

Az 1814/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója állítja, hogy sok bolgár politikus részese a magas szinten elkövetett 
korrupciónak és szervezett bűnözésnek. Felhívja a Bizottságot, hogy folytassa Bulgária 
ellenőrzését, ítélje el, hogy a demokráciát totalitárius rendszer váltotta fel, valamint küldjön 
pártatlan, független és hivatalos megfigyelőket ezen állítások ellenőrzésére.

Az 1869/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a romániai jogrendszer rendkívül korrupt és kevéssé 
hatékony, valamint négy, a romániai constantai bíróság előtt folyamatban lévő ügyre 
hivatkozik.

A 0113/2013. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy az igazságügy-miniszter megkísérelte befolyásolni a 
román Legfelsőbb Bírói Tanács (SCM) elnökválasztásának eredményeit, mivel most fordulna 
elő először, hogy egy ügyész kerül az elnöki székbe. A petíció benyújtója rámutat arra, hogy a 
jogszabályok lehetővé teszik, hogy bíró vagy ügyész legyen az SCM elnöke, és ezért elítéli az 
igazságszolgáltatásba történő állítólagos politikai beavatkozást.

2. Elfogadhatóság

0079/2012: Elfogadhatónak nyilvánítva 2012. május 23-án.
0109/2012: Elfogadhatónak nyilvánítva 2012. május 31-én.
0174/2012: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. június 8-án.
0244/2012: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. június 21-én.
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0295/2012: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. június 28-án.
0387/2012: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. július 6-án.
0637/2012: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 25-én.
0961/2012: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 22-én.
0986/2012: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 30-án.
1034/2012: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. december 5-én.
1195/2012: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. január 14-én.
1776/2012: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 15-én.
1814/2012: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 16-án.
1869/2012: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 18-án.
0113/2013: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 5-én.

Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) 
megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. november 29.

A Bizottság megköszöni a Petíciós Bizottságnak, hogy lehetősége van a petíciók 
véleményezésére. E petíciók közül számos összhangban áll a Bizottságnak közvetlenül az 
együttműködési és ellenőrzési mechanizmus keretében Bulgária és Románia tekintetében 
mind általános szakpolitikai problémákkal, mind konkrét kifogásokkal és állításokkal 
kapcsolatban tett észrevételekkel.  Bár ezek az észrevételek elősegítik az általános helyzet 
jobb megértését, a Bizottság nem nyilatkozik a konkrét ügyekről.

- Az egyes politikusokat vagy bírákat érintő panaszokat a tagállamok illetékes hatóságai 
elé kell terjeszteni, ha a panaszok e személyek hivatalos feladatainak végzésére vonatkoznak. 

- Bíróság előtt folyamatban levő konkrét ügyekkel kapcsolatos panaszok esetében az 
Európai Unió alapját képező szerződésekkel (az Európai Unióról szóló szerződés és az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés) összhangban a Bizottságnak csak akkor van 
hatásköre, ha az európai uniós jogot érintő kérdésről van szó.

- Végül pedig az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus szempontjából közvetlen 
jelentőséggel bíró ügyek esetében a Bizottság feladata, hogy figyelemmel kísérje a 
mechanizmusokat létrehozó irányelvekben szereplő értékelési kritériumok teljesítése 
érdekében tett erőfeszítéseket, továbbá hogy ajánlásokat fogalmazzon meg ezen erőfeszítések 
támogatása érdekében. Az értékelési kritériumok mindkét tagállam esetében kiterjednek az 
igazságszolgáltatási reformra és a korrupció felszámolására, továbbá Bulgária esetében a 
szervezett bűnözés elleni küzdelemre is. Az e problémákkal kapcsolatos információkat a 
Bizottság az együttműködési és ellenőrzési mechanizmusról szóló jelentések előkészítésekor 
vizsgálja. E jelentések a következő címen érhetők el: 
http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm.


