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Lūgumrakstu komiteja

29.11.2013

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0079/2012, ko iesniedza asociācija „1989. gada decembra 
revolūcijas uzvara” un astoņas citas asociācijas, par pašreizējo situāciju 
Rumānijā

Lūgumraksts Nr. 0109/2012, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais 
George Popescu, par iespējamu korupciju tiesu sistēmā

Lūgumraksts Nr. 0174/2012, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgā Neli 
Linca, par tiesisko uzraudzību Rumānijā

Lūgumraksts Nr. 0244/2012, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgā Ana 
Văcărean, par tiesu sistēmas uzraudzību Rumānijā

Lūgumraksts Nr. 0295/2012, ko „Apvienības tiesību aizsardzībai pret 
korupciju un likumpārkāpumiem Rumānijā” vārdā iesniedza Rumānijas 
valstspiederīgais Petru Antoni, par situāciju Rumānijā

Lūgumraksts Nr. 0387/2012, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Iulian 
Covalencu, par iespējamu diskrimināciju pret cilvēkiem ar invaliditāti 
Rumānijā

Lūgumraksts Nr. 0637/2012, ko Rumānijas diasporas partijas vārdā 
iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Ion Dăscălescu, par situāciju 
Rumānijā

Lūgumraksts Nr. 0961/2012, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais 
Gheorghe Popilean, par situāciju Rumānijā

Lūgumraksts Nr. 0986/2012, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais I. M., 
par koruptīvām darbībām un līdzekļu nepareizu pārvaldīšanu Karlibabas 
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pašvaldībā, Rumānijā 

Lūgumraksts Nr. 1034/2012. ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgā 
Marinela Barza, par tiesu sistēmu Rumānijā

Lūgumraksts Nr. 1195/2012, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Florin 
Cristian Cabulea, par dažu Eiropas Parlamenta deputātu un Komisijas 
pārstāvju attieksmi pret situāciju Rumānijā

Lūgumraksts Nr. 1776/2012, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Atanas 
Tchobanov, par Bulgārijas bijušā premjerministra iespējamo līdzdalību 
organizētās noziedzības tīklos 

Lūgumraksts Nr. 1814/2012, ko savienības „Union for Private Economic 
Enterprise” vārdā iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Yavor Djidjev, par 
korupciju un organizēto noziedzību Bulgārijā

Lūgumraksts Nr. 1869/2012. ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgā Viorica 
Giurca, par tiesu sistēmu Rumānijā

Lūgumraksts Nr. 0113/2013, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgā 
Alina Popescu, par Rumānijas Tiesnešu augstāko padomi

1. Lūgumraksta Nr. 0079/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji bargi kritizē pašreizējo politisko režīmu un uzskata, ka situācija 
Rumānijā ir neizturama un padara veltīgus 1989. gada revolucionāru nestos upurus. Viņi cita 
starpā ziņo par visu veidu pensiju apjoma samazinājumu, veselības aizsardzības un sociālā 
nodrošinājuma sistēmai nodarīto kaitējumu, Rumānijas lauksaimniekiem nodarītajiem 
zaudējumiem, ļaunprātīgi izmantojot valsts un ES fondus, Rumānijas ekonomikas un smagās 
rūpniecības sistemātisku graušanu. Lūgumraksta iesniedzēji lūdz Eiropas Parlamentu veikt 
izmeklēšanu attiecībā uz Rumānijas valsts vadītājiem. 

Lūgumraksta Nr. 0109/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz korupciju Oltas un Dolžas apgabalu tiesu sistēmā un uz 
iespējamu politiķu, prokuroru un tiesnešu īstenotu diskrimināciju. Viņš lūdz Eiropas 
Savienības iestādes, lai tās turpina uzraudzīt Rumāniju, jo tiesu sistēmas reforma vēl nebūt 
nav realizēta.

Lūgumraksta Nr. 0174/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja nav apmierināta ar tiesu iestāžu darbību Rumānijā. Viņa lūdz ES 
iestādes saskaņā ar pašreizējo regulējumu turpināt uzraudzīt tiesu sistēmu un korupciju.

Lūgumraksta Nr. 0244/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja lūdz turpināt uzraudzīt Rumāniju saskaņā ar sadarbības un 
pārbaudes mehānismu, jo uzskata, ka valstī nav efektīvas tiesu sistēmas un tā bijušā 
komunistiskā režīma laikā pieļauto juridisko kļūdu upuriem nepiedāvā nekādus efektīvus 



CM\1012857LV.doc 3/5 PE524.839v01-00

LV

tiesību aizsardzības līdzekļus. Šajā saistībā lūgumraksta iesniedzēja min Likumu 
Nr. 221/2009 attiecībā uz notiesāšanu par politisku nodarījumu un ar to saistītiem 
administratīviem pasākumiem, kas pasludināti no 1945. gada 6. marta līdz 1989. gada 
22. decembrim, kurā apzināti tika iekļauts „Trojas zirgs” jeb „trūkums”, kas atklāj nopietnu 
likumdošanas kļūdu kā iespējami antikonstitucionālu. 

Lūgumraksta Nr. 0295/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pārstāv nevalstisku organizāciju cīņai pret korupciju un 
likumpārkāpumiem. To veido 22 centri Rumānijā un trīs centri Eiropā. Apvienība izklāsta 
2012. gada janvāra demonstrāciju norisi dažādās Rumānijas pilsētās, uzskaita demonstrantu 
prasības un iepazīstina ar priekšlikumu sarakstiem labākai tiesu un politiskās sistēmas 
darbībai Rumānijā.

Lūgumraksta Nr. 0387/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs stāsta par tiesvedību, ko viņš uzsāka, lai atgūtu īpašumu, un 
grūtībām, ar kurām viņš saskārās, īpaši tiesu un administratīvo iestāžu nolaidības, korupcijas 
un vienaldzības dēļ. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka viņš tiek diskriminēts viņa garīgās 
invaliditātes dēļ.

Lūgumraksta Nr. 0637/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas ir Rumānijas diasporas partijas līderis, aicina Eiropas Savienību 
rūpīgāk uzraudzīt situāciju Rumānijā, apgalvojot, ka korupcija, krāpšana un draugu būšana 
šeit ir ļoti izplatītas.

Lūgumraksta Nr. 0961/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs nosoda situāciju Rumānijā, izklāstot savu personīgo pieredzi un 
apgalvojot, ka tiesību sistēma nedarbojas pareizi un ka ir plaši izplatīta korupcija.

Lūgumraksta Nr. 0986/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apraksta vairākus pārkāpumus, kas saistīti ar Karlibabas pašvaldības 
mēru (Sučavas apgabals, Rumānija). Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka gan mērs, gan viņa 
padomnieki ir izmantojuši nodokļu maksātāju nauda un Kopienas līdzekļus, lai uzpirktu balsis 
un iegādātos privātīpašumus.

Lūgumraksta Nr. 1034/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas par tiesu sistēmas nepareizām darbībām Rumānijā, 
atsaucoties jo īpaši uz savu lietu un apgalvojot, ka ir pārkāptas viņas tiesības uz taisnīgu tiesu.

Lūgumraksta Nr. 1195/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka daži Eiropas Parlamenta un Komisijas pārstāvji ir 
pievērsuši nesamērīgi lielu uzmanību politiskajiem strīdiem, kas 2012. gada vasarā notika 
Rumānijā, savukārt daudz svarīgākiem aspektiem, tādiem kā daudzu skolu un slimnīcu 
slēgšana un konstitūcijai neatbilstošā pensiju aplikšana ar nodokli, uzmanība tika veltīta par 
maz. Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Komisija cieši neuzrauga tiesību sistēmu un ka 
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augsta līmeņa korupcijas gadījumi netiek izmeklēti. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
Rumānijas tiesību sistēma nespēj pienācīgi risināt tādas svarīgas problēmas kā organizētā 
noziedzība, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana.

Lūgumraksta Nr. 1776/2012 kopsavilkums 

Lūgumraksta iesniedzējs izvirza apsūdzības pret Bulgārijas bijušo premjerministru Boiko 
Borisov, apgalvojot, ka viņš ir bijis iesaistīts dažādos organizētās noziedzības veidos. 
Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka B. Borisov agrāk ir bijis apsūdzēts smagos noziegumos 
un ka viņš ir cieši saistīts ar uzņēmumu „Lukoil”. B. Borisov tiek apsūdzēts par viņa saistību 
ar metamfetamīna tirdzniecības tīkliem un apšaubāmiem darījumiem degvielas nozarē. 
Lūgumraksta iesniedzējs prasa Lūgumrakstu komitejai organizēt atklātu sanāksmi, lai 
izmeklētu visas nopietnās apsūdzības, kas vērstas pret šo Bulgārijas politiķi.

Lūgumraksta Nr. 1814/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka vairāki Bulgārijas politiķi ir saistīti ar vērienīgiem 
korupcijas un organizētās noziedzības gadījumiem. Viņš aicina Komisiju turpināt uzraudzības 
pasākumus Bulgārijā, lai nosodītu to, ka demokrātiju ir aizstājis totalitārais režīms, un nosūtīt 
objektīvus, neatkarīgus un kvalificētus novērtētājus, lai pārbaudītu, vai šie apgalvojumi ir 
patiesi.

Lūgumraksta Nr. 1869/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka tiesu sistēma Rumānijā ir ārkārtīgi korumpēta un 
neefektīva, īpaši norādot uz četrām lietām, kuras tiek izskatītas Konstantas tiesās Rumānijā.

Lūgumraksta Nr. 0113/2013 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka tieslietu ministrs ir mēģinājis ietekmēt Rumānijas 
Tiesnešu augstākās padomes (turpmāk — TAP) priekšsēdētāja vēlēšanu rezultātus, 
pamatojoties uz to, ka šoreiz priekšsēdētājs pirmo reizi būtu prokurors. Lūgumraksta 
iesniedzēja norāda, ka tiesību akti ļauj tiesnesim vai prokuroram kļūt par TAP priekšsēdētāju, 
un tādēļ nosoda iespējamo politisko iejaukšanos tiesu sistēmā.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0079/2012 atzīts par pieņemamu 2012. gada 23. maijā.
Lūgumraksts Nr. 0109/2012 atzīts par pieņemamu 2012. gada 31. maijā.
Lūgumraksts Nr. 0174/2012 atzīts par pieņemamu 2012. gada 8. jūnijā.
Lūgumraksts Nr. 0244/2012 atzīts par pieņemamu 2012. gada 21. jūnijā.
Lūgumraksts Nr. 0295/2012 atzīts par pieņemamu 2012. gada 28. jūnijā.
Lūgumraksts Nr. 0387/2012 atzīts par pieņemamu 2012. gada 6. jūlijā.
Lūgumraksts Nr. 0637/2012 atzīts par pieņemamu 2012. gada 25. septembrī.
Lūgumraksts Nr. 0961/2012 atzīts par pieņemamu 2012. gada 22. novembrī.
Lūgumraksts Nr. 0986/2012 atzīts par pieņemamu 2012. gada 30. novembrī.
Lūgumraksts Nr. 1034/2012 atzīts par pieņemamu 2012. gada 5. decembrī.
Lūgumraksts Nr. 1195/2012 atzīts par pieņemamu 2013. gada 14. janvārī.
Lūgumraksts Nr. 1776/2012 atzīts par pieņemamu 2013. gada 15. jūlijā.
Lūgumraksts Nr. 1814/2012 atzīts par pieņemamu 2013. gada 16. jūlijā.
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Lūgumraksts Nr. 1869/2012 atzīts par pieņemamu 2013. gada 18. jūlijā.
Lūgumraksts Nr. 0113/2013 atzīts par pieņemamu 2012. gada 5. novembrī.

Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 29. novembrī

Komisija pateicas Lūgumrakstu komitejai par iespēju komentēt lūgumrakstus. Daudzi no tiem 
atkārto tiešus ziņojumus Komisijai saistībā ar Bulgārijai un Rumānijai paredzētajiem 
sadarbības un pārbaudes mehānismiem (CVM) gan attiecībā uz vispārīgiem politikas 
jautājumiem, gan uz īpašām sūdzībām un apgalvojumiem. Lai gan šādi ziņojumi palīdz 
Komisijai saprast vispārējo situāciju, tā tomēr nekomentē atsevišķus gadījumus.

- Sūdzības par atsevišķiem politiķiem un tiesnešiem ir jāizskata valstu kompetentajām 
iestādēm, ja tās attiecas uz viņu oficiālajiem pienākumiem. 

- Attiecībā uz individuālām sūdzībām tiesvedības gadījumā saskaņā ar Līgumiem, uz 
kuriem pamatojas Eiropas Savienība (Līgums par Eiropas Savienību un Līgums par Eiropas 
Savienības darbību) Komisijai ir pilnvaras rīkoties tikai tad, ja ir iesaistīti Eiropas Savienības 
tiesību akti.

- Visbeidzot, attiecībā uz jautājumiem, kuriem ir tieša saistība ar CVM, Komisijai ir 
pienākums uzraudzīt centienus, kā tiek ievēroti standarti, kas noteikti lēmumos par 
mehānismu izveidi, un sniegt ieteikumus, lai atbalstītu šos centienus. Šie standarti attiecas uz 
tiesu sistēmas reformu un korupcijas apkarošanu abās dalībvalstīs, kā arī cīņu pret organizēto 
noziedzību Bulgārijā. Informāciju par šiem jautājumiem Komisija aplūkoja saistībā ar CVM
ziņojumu sagatavošanu (kurus var atrast adresē: 
http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm).


