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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0079/2012, ingediend door de vereniging "Victoire de la 
révolution de décembre 1989" en acht andere verenigingen, over de huidige 
situatie in Roemenië

Verzoekschrift 0109/2012, ingediend door G. P. (Roemeense nationaliteit), 
over de vermeende corruptie van het gerechtelijk apparaat

Verzoekschrift 0174/2012, ingediend door N. L. (Roemeense nationaliteit), 
over gerechtelijk toezicht in Roemenië

Verzoekschrift 0244/2012, ingediend door A. V. (Roemeense nationaliteit), 
over toezicht op het rechtssysteem in Roemenië

Verzoekschrift 0295/2012, ingediend door P. A. (Roemeense nationaliteit), in 
naam van de "Liga voor verdediging van rechten tegen corruptie en 
misbruik" in Roemenië, over de situatie in Roemenië

Verzoekschrift 0387/2012, ingediend door I. C. (Roemeense nationaliteit), 
over de vermeende discriminatie van mensen met een handicap in Roemenië

Verzoekschrift 0637/2012, ingediend door I. D. (Roemeense nationaliteit), 
namens de Roemeense "Diasporapartij", over de toestand in Roemenië

Verzoekschrift 0961/2012, ingediend door G. P. (Roemeense nationaliteit), 
over de situatie in Roemenië

Verzoekschrift 0986/2012, ingediend door I.M. (Roemeense nationaliteit), 
over gevallen van corruptie en wanbeheer van fondsen in de gemeente 
Cârlibaba, Roemenië 
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Verzoekschrift 1034/2012, ingediend door M. B. (Roemeense nationaliteit), 
over het rechtswezen in Roemenië

Verzoekschrift 1195/2012, ingediend door F. C. C. (Roemeense nationaliteit), 
over de houding van sommige leden van het Europees Parlement en de 
Commissie ten aanzien van de situatie in Roemenië

Verzoekschrift 1776/2012, ingediend door A. T. (Bulgaarse nationaliteit), 
over de vermeende betrokkenheid van de voormalige minister-president van 
Bulgarije bij georganiseerde criminele netwerken 

Verzoekschrift 1814/2012, ingediend door Y. D. (Bulgaarse nationaliteit), 
namens de "Union for Private Economic Enterprise", over corruptie en 
georganiseerde misdaad in Bulgarije

Verzoekschrift 1869/2012, ingediend door V. G. (Roemeense nationaliteit), 
over het rechtswezen in Roemenië

Verzoekschrift 0113/2013, ingediend door A. P. (Roemeense nationaliteit), 
over de Hoge Raad voor de Magistratuur van Roemenië

1. Samenvatting van verzoekschrift 0079/2012

Indieners uiten harde kritiek op het huidige politieke regime en zijn van mening dat de 
huidige situatie in Roemenië onaanvaardbaar is en de opofferingen van de revolutionairen in 
1989 tevergeefs maakt. Zij noemen onder meer de verlaging van alle soorten pensioenen, de 
aanslag op de gezondheidszorg en de sociale voorzieningen, de schade die de Roemeense 
landbouw toegebracht wordt door misbruik van nationale en Europese middelen, de 
systematische vernietiging van de Roemeense economie en de zware industrie. Indieners 
vragen het Europees Parlement onderzoeken in te stellen tegen de Roemeense leiders. 

Samenvatting van verzoekschrift 0109/2012

Indiener doet zijn beklag over de corruptie van het gerechtelijk apparaat van de 
departementen Olt en Dolj, en over vermeende discriminatie door politieagenten, officieren 
van justitie en rechters. Hij vraagt de Europese instellingen om toezicht te blijven uitoefenen 
op Roemenië, aangezien de hervorming van het rechtsstelsel nog lang niet verwezenlijkt is.

Samenvatting van verzoekschrift 0174/2012

Indienster is niet tevreden over de werking van de gerechtelijke organen in Roemenië. Zij 
vraagt de Europese instellingen om toezicht te blijven uitoefenen op de rechtspraak en de 
corruptie in het bestaande kader.

Samenvatting van verzoekschrift 0244/2012

Indienster vraagt om het toezicht op Roemenië in de vorm van het mechanisme voor 
samenwerking en toetsing te handhaven, omdat het land volgens haar niet over een efficiënt 
rechtssysteem beschikt en geen enkel effectief rechtsmiddel aanreikt aan slachtoffers van 
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gerechtelijke dwalingen ten tijde van het communistische regime. In dit opzicht vermeldt 
indienster wet nr. 221/2009 betreffende politiek gekleurde veroordelingen en de hieraan 
verbonden administratieve maatregelen die tussen 6 maart 1945 en 22 december 1989 
uitgesproken werden en waarin met opzet een "Trojaans paard" of "fout" opgenomen werd 
om een ernstige lacune in de wetgeving te verdoezelen waarbij zeker sprake was van 
ongrondwettigheid. 

Samenvatting van verzoekschrift 0295/2012

Indiener vertegenwoordigt een non-gouvernementele organisatie voor de strijd tegen corruptie 
en misbruik, die 22 centra in Roemenië en drie centra in Europa telt. De organisatie beschrijft 
het verloop van de manifestaties van januari 2012 in verschillende steden in Roemenië, somt 
de eisen van de manifestanten op en legt lijsten van voorstellen voor een betere werking van 
het justitieel en politiek stelsel in Roemenië voor.

Samenvatting van verzoekschrift 0387/2012

Indiener beschrijft de rechtsprocedure die hij heeft ingeleid om een bezitting terug te krijgen 
en de moeilijkheden waarmee hij werd geconfronteerd, vooral vanwege de nalatigheid, 
corruptie en apathie van de gerechtelijke en bestuurlijke autoriteiten. Indiener is van mening 
dat hij wordt gediscrimineerd vanwege zijn verstandelijke handicap.

Samenvatting van verzoekschrift 0637/2012

Indiener, die partijleider is van de Roemeense "Diasporapartij", vraagt de Europese Unie om 
de toestand in Roemenië nauwlettender te volgen, omdat volgens hem corruptie, fraude en 
nepotisme er wijdverbreid zijn.

Samenvatting van verzoekschrift 0961/2012

Indiener betreurt de situatie in Roemenië, waarbij hij uitlegt wat hem persoonlijk is 
overkomen en beweert dat het rechtsstelsel niet naar behoren functioneert en corruptie 
gemeengoed is.

Samenvatting van verzoekschrift 0986/2012

Indiener beschrijft een reeks onregelmatigheden waarbij de burgemeester van de gemeente 
Cârlibaba, district Suceava, Roemenië, betrokken zou zijn. Indiener stelt dat de burgemeester 
en wethouders belastinggeld en gemeenschapsfondsen hebben gebruikt om stemmen te kopen 
of om persoonlijk eigendom te verwerven.

Samenvatting van verzoekschrift 1034/2012

Indienster geeft uiting aan haar zorgen over het gebrekkig functioneren van het rechtswezen 
in Roemenië, waarbij zij in het bijzonder naar haar eigen zaak verwijst en beweert dat haar 
recht op een eerlijk proces is geschonden.

Samenvatting van verzoekschrift 1195/2012

Indiener is van mening dat sommige vertegenwoordigers van het Europees Parlement en van 
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de Commissie onevenredig veel aandacht hebben besteed aan de politieke geschillen in 
Roemenië in de zomer van 2012, terwijl er te weinig aandacht werd besteed aan veel 
belangrijkere aspecten, zoals de sluiting van een groot aantal scholen en ziekenhuizen en de 
ongrondwettelijke belasting op pensioenen. Indiener klaagt dat er door de Commissie niet 
genoeg toezicht wordt uitgeoefend op het rechtsstelsel en dat gevallen van corruptie in de 
hoogste rangen niet worden opgehelderd. Indiener is van mening dat het Roemeense 
rechtsstelsel er niet in is geslaagd om een belangrijk dossier inzake georganiseerde misdaad, 
belastingontduiking en witwaspraktijken naar tevredenheid af te handelen.

Samenvatting van verzoekschrift 1776/2012 

Indiener beschuldigt de voormalige minister-president van Bulgarije, Bojko Borisov, ervan 
dat hij betrokken was bij verschillende vormen van georganiseerde misdaad. Hij stelt dat 
Borisov in het verleden is beschuldigd van het begaan van ernstige strafbare feiten en dat hij 
nauwe banden heeft met het bedrijf Lukoil. Borisov wordt beschuldigd van betrokkenheid bij 
handelsnetwerken voor methamfetamine en duistere praktijken in de brandstofsector. Indiener 
vraagt de Commissie verzoekschriften een openbare hoorzitting te houden om alle ernstige 
beschuldigingen aan het adres van deze Bulgaarse politicus te onderzoeken.

Samenvatting van verzoekschrift 1814/2012

Indiener stelt dat een aantal Bulgaarse politici betrokken is bij corruptie op hoog niveau en bij 
georganiseerde misdaad. Hij roept de Commissie op toezicht uit te blijven oefenen op 
Bulgarije, het feit dat de democratie is ingeruild voor een totalitair regime te veroordelen en 
onpartijdige, onafhankelijke en gekwalificeerde waarnemers te sturen om deze beweringen te 
verifiëren.

Samenvatting van verzoekschrift 1869/2012

Indiener beweert dat het rechtswezen in Roemenië extreem corrupt en inefficiënt is, en 
verwijst daarbij met name naar vier lopende zaken bij de rechtbanken in Constanța, 
Roemenië.

Samenvatting van verzoekschrift 0113/2013

Indienster is van mening dat de Roemeense minister van Justitie getracht heeft de resultaten 
van de verkiezingen van de president van de Hoge Raad voor de Magistratuur van Roemenië 
te beïnvloeden. De minister zou dat gedaan hebben op grond van het feit dat de president voor 
het eerst tevens openbaar aanklager zou zijn. Indienster geeft aan dat bij Roemeense wet een 
rechter of openbaar aanklager wel degelijk president van de Hoge Raad voor de Magistratuur 
kan worden. Zij keurt de vermeende politieke inmenging in het rechtssysteem dan ook af.

2. Ontvankelijkheid

0079/2012: ontvankelijk verklaard op 23 mei 2012.
0109/2012: ontvankelijk verklaard op 31 mei 2012.
0174/2012: ontvankelijk verklaard op 8 juni 2012.
0244/2012: ontvankelijk verklaard op 21 juni 2012.
0295/2012: ontvankelijk verklaard op 28 juni 2012.
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0387/2012: ontvankelijk verklaard op 6 juli 2012.
0637/2012: ontvankelijk verklaard op 25 september 2012.
0961/2012: ontvankelijk verklaard op 22 november 2012.
0986/2012: ontvankelijk verklaard op 30 november 2012.
1034/2012: ontvankelijk verklaard op 5 december 2012.
1195/2012: ontvankelijk verklaard op 14 januari 2013.
1776/2012: ontvankelijk verklaard op 15 juli 2013.
1814/2012: ontvankelijk verklaard op 16 juli 2013.
1869/2012: ontvankelijk verklaard op 18 juli 2013.
0113/2013: ontvankelijk verklaard op 5 november 2013.

De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 november 2013

De Commissie dankt de Commissie verzoekschriften voor de gelegenheid om te reageren op 
de verzoekschriften. Veel van de verklaringen in deze verzoekschriften, zowel wat 
beleidsvraagstukken als wat specifieke klachten of beweringen betreft, hebben de Commissie 
ook rechtstreeks bereikt in het kader van de mechanismes voor samenwerking en toetsing 
voor Bulgarijë en Roemenië. Hoewel dergelijke verklaringen de Commissie helpen een beter 
inzicht te krijgen in de algemene situatie, reageert de Commissie niet op specifieke gevallen.

- Klachten over bepaalde politici of rechterlijke ambtenaren, indien verband houdende 
met de uitoefening van hun ambt, dienen bij de bevoegde nationale autoriteiten te worden 
ingediend. 

- In het geval van klachten met betrekking tot afzonderlijke rechtszaken beschikt de 
Commissie enkel over bevoegdheden wanneer het een zaak betreft waarop EU-wetgeving van 
toepassing is, zoals vastgelegd in de Verdragen waarop de Europese Unie stoelt (het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie).

- Tot slot, wat betreft aangelegenheden die van direct belang zijn voor het mechanisme 
voor samenwerking en toetsing, heeft de Commissie de verantwoordelijkheid toezicht te 
houden op de inspanningen ten aanzien van de ijkpunten die zijn vastgesteld in de besluiten 
tot oprichting van de mechanismes, en aanbevelingen te doen ter ondersteuning van deze 
inspanningen. Deze ijkpunten omvatten de hervorming van het rechtsstelsel en de aanpak van
de corruptie in beide lidstaten, evenals de strijd tegen de georganiseerde misdaad in het geval 
van Bulgarije. Informatie die hiermee in verband staat, wordt door de Commissie bekeken in 
het kader van de voorbereiding van de verslagen over het mechanisme voor samenwerking en 
toetsing (te raadplegen via: http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm).


