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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0079/2012 dėl dabartinės padėties Rumunijoje, kurią pateikė 
asociacija „1989 m. gruodžio mėn. Rumunijos revoliucijos pergalė“ ir 
aštuonios kitos asociacijos

Peticija Nr. 0109/2012 dėl tariamos korupcijos teismų sistemoje, kurią 
pateikė Rumunijos pilietis G. P.

Peticija Nr. 0174/2012 dėl teisingumo stebėsenos Rumunijoje, kurią pateikė 
Rumunijos pilietė N. L.

Peticija Nr. 0244/2012 dėl teismų sistemos kontrolės Rumunijoje, kurią 
pateikė Rumunijos pilietė A. V.

Peticija Nr. 0295/2012 dėl Rumunijos padėties, kurią pateikė Rumunijos 
pilietis P. A. Rumunijos teisių apsaugos nuo korupcijos ir piktnaudžiavimo 
lygos vardu

Peticija Nr. 0387/2012 dėl tariamos neįgaliųjų diskriminacijos Rumunijoje, 
kurią pateikė Rumunijos pilietis I. C.

Peticija Nr. 0637/2012 dėl padėties Rumunijoje, kurią Rumunijos diasporos 
partijos vardu pateikė Rumunijos pilietis I. D.

Peticija Nr. 0961/2012 dėl padėties Rumunijoje, kurią pateikė Rumunijos 
pilietis G. P.

Peticija Nr. 0986/2012 dėl korupcijos ir netinkamo lėšų valdymo Cârlibaba 
savivaldybėje, Rumunijoje, kurią pateikė Rumunijos pilietis I. M. 

Peticija Nr. 1034/2012 dėl teisės sistemos Rumunijoje, kurią pateikė 



PE524.839v01-00 2/5 CM\1012857LT.doc

LT

Rumunijos pilietė M. B.

Peticija Nr. 1195/2012 dėl kai kurių Europos Parlamento ir Komisijos narių 
požiūrio į padėtį Rumunijoje, kurią pateikė Rumunijos pilietis F. C. C.

Peticija Nr. 1776/2012 dėl tariamo buvusio Bulgarijos ministro pirmininko 
dalyvavimo organizuoto nusikalstamumo tinkluose, kurią pateikė Bulgarijos 
pilietis A. T. 

Peticija Nr. 1814/2012 dėl korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo 
Bulgarijoje, kurią pateikė Bulgarijos pilietis Y. D. Privačių įmonių sąjungos 
(angl. Union for Private Economic Enterprise) vardu

Peticija Nr. 1869/2012 dėl Rumunijos teisės sistemos, kurią pateikė 
Rumunijos pilietis V. G.

Peticija Nr. 0113/2013 dėl Rumunijos Aukščiausiosios teisėjų tarybos, kurią 
pateikė Rumunijos pilietė A. P.

1. Peticijos Nr. 0079/2012 santrauka

Peticijos pateikėjai aktyviai kritikuoja dabartinį politinį režimą ir mano, kad dabartinė 
Rumunijos padėtis yra netoleruotina, todėl 1989 m. revoliucijos aukos tampa beprasmės. Jie 
taip pat nurodo, kad sumažintos visų rūšių pensijos, esama problemų sveikatos ir socialinės 
apsaugos srityse, daroma žala ūkininkams neteisėtai naudojant nacionalines ir ES lėšas, nuolat 
griaunama Rumunijos ekonomika ir sunkioji pramonė. Peticijos pateikėjai prašo Europos 
Parlamento atlikti tyrimus dėl Rumunijos vadovų veiksmų. 

Peticijos Nr. 0109/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas kaltina korupcija teismų sistemą Olto ir Dolžo apskrityse ir praneša apie 
tariamą politikos veikėjų, prokurorų ir teisėjų taikomą diskriminaciją. Europos institucijų 
prašo ir toliau stebėti Rumuniją, nes teismų reforma joje dar neįgyvendinta.

Peticijos Nr. 0174/2012 santrauka

Peticijos pateikėja yra nepatenkinta teisminių institucijų veikla Rumunijoje. Ji prašo ES 
institucijų pagal šiuo metu įgyvendinamą mechanizmą ir toliau stebėti, kaip vykdomas 
teisingumas, ir nagrinėti korupcijos atvejus.

Peticijos Nr. 0244/2012 santrauka

Peticijos pateikėja prašo naudojant bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą toliau 
kontroliuoti Rumuniją, nes ji mano, kad šioje šalyje nėra veiksmingos teismų sistemos, o 
nukentėjusieji neturi jokių veiksmingų teisinių gynimo priemonių, kuriomis būtų galima 
ištaisyti buvusio komunistinio režimo laikotarpiu padarytas teisines klaidas. Šiuo tikslu 
peticijos pateikėja nurodo Įstatymą Nr. 221/2009 dėl politinio pobūdžio bausmių ir susijusių 
administracinių priemonių, paskelbtų 1945 m. kovo 6 d.–1989 m. gruodžio 22 d.; į šį įstatymą 
tikslingai įtraukti terminai „Trojos arklys“ ar „trūkumas“, o tai parodo didelę teisinę klaidą, 
todėl įstatymas gali būti paskelbtas prieštaraujančiu konstitucijai. 
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Peticijos Nr. 0295/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas atstovauja nevyriausybinei kovos su korupcija ir piktnaudžiavimu 
asociacijai, kuri turi 22 centrus Rumunijoje ir tris centrus Europoje. Asociacija pasakoja apie 
2012 m. sausio mėn. įvairiuose Rumunijos miestuose vykusias demonstracijas, vardija 
demonstrantų reikalavimus ir pateikia pasiūlymų geresniam teismų ir politinės sistemos 
veikimui Rumunijoje užtikrinti sąrašą.

Peticijos Nr. 0387/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo teismo procesą, kurį jis inicijavo siekdamas atgauti nuosavybę, ir 
sunkumus, su kuriais jis susidūrė, visų pirma dėl teisminių ir administracinių institucijų 
aplaidumo, korupcijos ir abejingumo. Peticijos pateikėjas mano, kad jis diskriminuojamas dėl 
protinės negalios.

Peticijos Nr. 0637/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas, Rumunijos diasporos partijos pirmininkas, ragina Europos Sąjungą 
atidžiau stebėti padėtį Rumunijoje ir tvirtina, kad joje klesti korupcija, sukčiavimas ir 
nepotizmas.

Peticijos Nr. 0961/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi Rumunijoje susiklosčiusia padėtimi. Jis aiškina, kas jam 
atsitiko, ir teigia, kad teisinė sistema veikia netinkamai ir kad labai paplitusi korupcija.

Peticijos Nr. 0986/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas aprašo daugybę pažeidimų, su kuriais susijęs Cârlibaba savivaldybės, 
esančios Sučavos apskrityje, Rumunijoje, meras. Peticijos pateikėjas nurodo, kad meras ir 
tarybos nariai naudojo mokesčių mokėtojų ir Bendrijos pinigus balsams pirkti ir asmeninei 
nuosavybei įsigyti.

Peticijos Nr. 1034/2012 santrauka

Peticijos pateikėja išreiškia susirūpinimą dėl netinkamo teisės sistemos veikimo Rumunijoje, 
visų pirma nurodydama savo pačios atvejį ir teigdama, kad buvo pažeista jos teisė į teisingą 
bylos nagrinėjimą.

Peticijos Nr. 1195/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad kai kurių Europos Parlamento ir Komisijos atstovų skirtas 
dėmesys 2012 m. vasarą Rumunijoje vykusiems politiniams ginčams buvo neproporcingas, o 
daug svarbesniems aspektams, kaip antai daugelio mokyklų ir ligoninių uždarymui ir 
Konstitucijai prieštaraujančiam pensijų apmokestinimui, buvo skirta per mažai dėmesio. 
Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Komisija neatlieka atidžios teisinės sistemos stebėsenos ir 
neišaiškinami didelio masto korupcijos atvejai. Peticijos pateikėjas mano, kad Rumunijos 
teisinėje sistemoje nebuvo tinkamai išspręsta daugybė bylų, susijusių su organizuotu 
nusikalstamumu, mokestiniu sukčiavimu ir pinigų plovimu.
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Peticijos Nr. 1776/2012 santrauka 

Peticijos pateikėjas pateikia kaltinimus buvusiam Bulgarijos ministrui pirmininkui Boiko 
Borisovui ir teigia, kad jis susijęs su įvairių rūšių organizuotu nusikalstamumu. Jis teigia, kad 
B. Borisovas praeityje buvo apkaltintas dėl sunkių nusikaltimų ir dėl artimų ryšių su įmone 
„Lukoil“. Borisov kaltinamas priklausymu prekybos metamfetaminu tinklams ir dėl šešėlinių 
susitarimų kuro sektoriuje. Peticijos pateikėjas prašo Peticijų komiteto surengti viešą posėdį, 
kuriame būtų išnagrinėti visi rimti Bulgarijos politikui pateikti kaltinimai.

Peticijos Nr. 1814/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad keletas Bulgarijos politikų susiję su aukšto lygio korupcija ir 
organizuotu nusikalstamumu. Jis ragina Komisiją toliau stebėti padėtį Bulgarijoje, pasmerkti 
tai, kad demokratija pakeista totalitariniu režimu, ir nusiųsti objektyvius, nepriklausomus ir 
kvalifikuotus stebėtojus, kad jie patikrintų šiuos teiginius.

Peticijos Nr. 1869/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad Rumunijos teisės sistema yra itin korumpuota ir neveiksminga, 
ir ypač mini keturias bylas, nagrinėjamas Konstancoje, Rumunijoje.

Peticijos Nr. 0113/2013 santrauka

Peticijos pateikėja mano, kad teisingumo ministras stengėsi daryti įtaką Rumunijos 
Aukščiausiosios teisėjų tarybos (ATT) pirmininko rinkimų rezultatams dėl to, kad tai bus 
pirmasis kartas, kai pirmininkas bus prokuroras. Peticijos pateikėja nurodo, kad įstatymu 
leidžiama teisėjui arba prokurorui tapti ATT pirmininku, todėl smerkia tariamą politinį 
kišimąsi į teisinę sistemą.

2. Priimtinumas

Nr. 0079/2012: paskelbta priimtina 2012 m. gegužės 23 d.
Nr. 0109/2012: paskelbta priimtina 2012 m. gegužės 31 d.
Nr. 0174/2012: paskelbta priimtina 2012 m. birželio 8 d.
Nr. 0244/2012: paskelbta priimtina 2012 m. birželio 21 d.
Nr. 0295/2012: paskelbta priimtina 2012 m. birželio 28 d.
Nr. 0387/2012: paskelbta priimtina 2012 m. liepos 6 d.
Nr. 0637/2012: paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 25 d.
Nr. 0961/2012: paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 22 d.
Nr. 0986/2012: paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 30 d.
Nr. 1034/2012: paskelbta priimtina 2012 m. gruodžio 5 d.
Nr. 1195/2012: paskelbta priimtina 2013 m. sausio 14 d.
Nr. 1776/2012: paskelbta priimtina 2013 m. liepos 15 d.
Nr. 1814/2012: paskelbta priimtina 2013 m. liepos 16 d.
Nr. 1869/2012: paskelbta priimtina 2013 m. liepos 18 d.
Nr. 0113/2013: paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 5 d.

Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 
dalį).
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3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. lapkričio 29 d.

„Komisija dėkoja Peticijų komitetui už suteiktą galimybę pateikti pastabas dėl peticijų. 
Daugeliu šių peticijų atkartojami pareiškimai, pateikti tiesiogiai Komisijai dėl Bulgarijai ir 
Rumunijai taikomų bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmų ir susiję tiek su bendraisiais 
politikos klausimais, tiek su konkrečiais skundais ar pareiškimais. Nors tokie pareiškimai 
padeda Komisijai apskritai geriau suprasti padėtį, Komisija neteikia pastabų dėl konkrečių 
bylų.

– Skundai dėl pavienių politikų arba teismo pareigūnų turi būti adresuojami 
kompetentingoms nacionalinės valdžios institucijoms, jei jie susiję su jų oficialių pareigų 
vykdymu. 

– Skundų dėl pavienių teismuose nagrinėjamų bylų atveju, remiantis Sutartimis, 
kuriomis grindžiama Europos Sąjunga (Europos Sąjungos sutartimi ir Sutartimi dėl Europos 
Sąjungos veikimo), Komisija turi įgaliojimus imtis veiksmų tik tuo atveju, jei problema 
susijusi su Europos Sąjungos teise.

– Galiausiai dėl klausimų, kurie tiesiogiai susiję su Bulgarijai ir Rumunijai taikomais 
bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmais, Komisija privalo stebėti, kaip dedamos 
pastangos siekiant sprendimuose, kuriais nustatomi šie mechanizmai, nustatytų orientacinių 
tikslų, ir rengti rekomendacijas, padedančias tai padaryti. Šie orientaciniai tikslai apima 
teismų sistemos reformą ir kovą su korupcija abiejose valstybėse narėse, taip pat kovą su 
organizuotu nusikalstamumu Bulgarijoje. Komisija vertina su šiais klausimais susijusią 
informaciją atsižvelgdama į parengtas ataskaitas dėl Bulgarijai ir Rumunijai taikomų 
bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmų (kurias galima rasti internete adresu: 
http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm).“


