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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0079/2012, którą złożyło stowarzyszenie „Victoria Revolutiei din 
decembrie '89” wraz z ośmioma innymi stowarzyszeniami, w sprawie 
aktualnej sytuacji w Rumunii

Petycja 0109/2012, którą złożył G. P. (Rumunia), w sprawie domniemanej 
korupcji w systemie sądownictwa

Petycja 0174/2012, którą złożyła N. L. (Rumunia), w sprawie nadzoru nad 
sądami w Rumunii

Petycja 0244/2012, którą złożyła A. V. (Rumunia), w sprawie nadzoru nad 
systemem sądownictwa w Rumunii

Petycja 0295/2012, którą złożył P. A. (Rumunia), w imieniu „Ligii na rzecz 
Przeciwdziałania Korupcji i Nadużyciom w Rumunii”, w sprawie sytuacji w 
Rumunii

Petycja 0387/2012, którą złożył I. C. (Rumunia), w sprawie domniemanej 
dyskryminacji osób niepełnosprawnych w Rumunii

Petycja 0637/2012, którą złożył I. D. (Rumunia), w imieniu partii „Partidul 
Românilor din Diaspora”, w sprawie sytuacji w Rumunii

Petycja 0961/2012, którą złożył G. P. (Rumunia), w sprawie sytuacji 
panującej w Rumunii

Petycja 0986/2012, którą złożył I. M. (Rumunia), w sprawie korupcji oraz 
złego zarządzania funduszami w gminie Karlibaba w Rumunii

Petycja 1034/2012, którą złożyła M. B. (Rumunia), w sprawie systemu
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sądowniczego w Rumunii

Petycja 1195/2012, którą złożył F. C. C. (Rumunia), w sprawie postawy 
niektórych członków Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej 
wobec sytuacji w Rumunii

Petycja 1776/2012, którą złożył A. T. (Bułgaria), w sprawie rzekomego 
zaangażowania byłego premiera Bułgarii w działalność sieci przestępczości 
zorganizowanej

Petycja 1814/2012, którą złożył Y. D. (Bułgaria), w imieniu Związku 
Przedsiębiorstw Prywatnych, w sprawie korupcji i przestępczości 
zorganizowanej w Bułgarii

Petycja 1869/2012, którą złożył V. G. (Rumunia), w sprawie systemu 
prawnego w Rumunii

Petycja 0113/2013, którą złożyła A. P. (Rumunia), w sprawie Najwyższej 
Rady Sądownictwa i Prokuratury w Rumunii

1. Streszczenie petycji 0079/2012

Składający petycję ostro krytykują obecny reżim polityczny i są zdania, że sytuacja, do której 
doprowadzono w Rumunii, jest nie do zaakceptowania, a ofiara rewolucjonistów roku 1989 
była daremna. Składający petycję wspominają, między innymi, o zmniejszeniu wszelkiego 
rodzaju świadczeń, upadku systemów ochrony zdrowia i opieki społecznej, upadku 
rumuńskiego rolnictwa z powodu nadużywania krajowych i europejskich funduszy oraz 
o systematycznym niszczeniu rumuńskiej gospodarki i przemysłu ciężkiego. Składający 
petycję zwracają się do Parlamentu Europejskiego o przeprowadzenie dochodzeń przeciwko 
rumuńskim przywódcom politycznym.

Streszczenie petycji 0109/2012

Składający petycję powiadamia o korupcji w systemie sądownictwa okręgów Aluta i Dolj 
oraz domniemanej dyskryminacji ze strony funkcjonariuszy policji, prokuratorów i sędziów. 
Wzywa instytucje europejskie do dalszego monitorowania sytuacji w Rumunii, ponieważ 
reforma wymiaru sprawiedliwości jest daleka od ukończenia.

Streszczenie petycji 0174/2012

Składająca petycję nie jest zadowolona z działania organów sprawiedliwości w Rumunii. 
Zwraca się do instytucji europejskich o dalsze nadzorowanie wymiaru sprawiedliwości 
i przeciwdziałania korupcji przy zastosowaniu dostępnych środków wywierania wpływu.

Streszczenie petycji 0244/2012

Składająca petycję domaga się utrzymania nadzoru nad Rumunią w ramach mechanizmu 
współpracy i weryfikacji, ponieważ jest zdania, że system sądownictwa tego państwa jest 
nieskuteczny i nie zapewnia efektywnych środków odwoławczych ofiarom błędów sądowych 
popełnionych za minionego ustroju komunistycznego. W tym kontekście składająca petycję 
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powołuje się na ustawę nr 221/2009 o wyrokach skazujących za przestępstwa polityczne 
i podobnych środkach administracyjnych przyjętych między 6 marca 1945 r. a 22 grudnia 
1989 r., do której rozmyślnie wprowadzono „konia trojańskiego” czy też wadę, stanowiącą 
poważny błąd legislacyjny, przewidywalnie niezgodny z konstytucją.

Streszczenie petycji 0295/2012

Składający petycję reprezentuje pozarządowe stowarzyszenie, które posiada 22 ośrodki 
w Rumunii oraz 3 ośrodki w Europie i ma na celu zwalczanie korupcji i nadużyć. 
Stowarzyszenie informuje o protestach, które odbyły się w styczniu 2012 roku w różnych 
miastach Rumunii, przedstawia postulaty protestujących oraz listy wniosków dotyczących 
poprawy funkcjonowania sądownictwa i systemu politycznego w Rumunii.

Streszczenie petycji 0387/2012

Składający petycję odnosi się do postępowania sądowego, jakie z jego inicjatywy zostało 
wszczęte w celu odzyskania przez niego pewnej nieruchomości, a także do trudności, jakie 
napotkał w szczególności w wyniku zaniedbań, korupcji i bezczynności władz sądowych 
i administracyjnych. Składający petycję uważa, że jest dyskryminowany ze względu na 
niepełnosprawność umysłową.

Streszczenie petycji 0637/2012

Składający petycję jest przewodniczącym partii „Partidul Românilor din Diaspora” i zwraca 
się do Unii Europejskiej o ściślejsze monitorowanie sytuacji w Rumunii, uznając, że w kraju 
szerzą się korupcja, oszustwa i nepotyzm.

Streszczenie petycji 0961/2012

Składający petycję ubolewa nad sytuacją Rumunii, wyjaśniając, co przydarzyło się mu 
osobiście, oraz twierdząc, że system prawny nie działa właściwie, a korupcja jest zjawiskiem 
powszechnym.

Streszczenie petycji 0986/2012

Składający petycję opisuje szereg nieprawidłowości związanych z postępowaniem burmistrza 
gminy Karlibaba w rumuńskim okręgu Suczawa. Składający petycję twierdzi, że burmistrz 
i jego doradcy wykorzystywali pieniądze podatników i fundusze wspólnotowe do kupowania 
głosów wyborców i nabywania własności osobistej.

Streszczenie petycji 1034/2012

Składająca petycję wyraża zaniepokojenie w związku z niewłaściwym funkcjonowaniem 
systemu sądowniczego w Rumunii, odnosząc się w szczególności do swojej własnej sprawy 
i twierdząc, że naruszone zostało jej prawo do rzetelnego procesu sądowego.

Streszczenie petycji 1195/2012

Składający petycję uważa, że niektórzy przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i Komisji 
Europejskiej poświęcali nieproporcjonalnie dużą uwagę sporom politycznym, które toczyły 
się w Rumunii latem 2012 r., podczas gdy znacznie ważniejsze kwestie, takie jak likwidacja 
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dużej liczby szkół i szpitali czy niezgodne z konstytucją opodatkowanie emerytur, 
ignorowano. Składający petycję wyraża niezadowolenie z tego, że wymiar sprawiedliwości 
nie podlega należytej kontroli ze strony Komisji Europejskiej, a sprawy dotyczące korupcji na 
wysokim szczeblu pozostają nierozstrzygnięte. Odnosząc się do tej kwestii, składający 
petycję twierdzi, że rumuński wymiar sprawiedliwości w sposób niewłaściwy rozpatrywał 
sprawę dotyczącą zorganizowanej przestępczości, unikania opodatkowania i prania pieniędzy 
na dużą skalę.

Streszczenie petycji 1776/2012 

Składający petycję stawia zarzuty byłemu premierowi Bułgarii, Boiko Borisovi, twierdząc, że 
były premier jest zaangażowany w różnego rodzaju przestępczość zorganizowaną. Twierdzi 
on, że Borisov był w przeszłości oskarżony o poważne przestępstwa oraz posiada bliskie 
powiązania ze spółką Lukoil. Borisov jest oskarżony o przynależność do sieci handlu 
metamfetaminą oraz o prowadzenie podejrzanych interesów w sektorze paliwowym. 
Składający petycję domaga się od Komisji Petycji, aby zorganizowała wysłuchanie publiczne 
w celu zbadania wszystkich poważnych oskarżeń, które wysunięto wobec tego bułgarskiego 
polityka.

Streszczenie petycji 1814/2012

Składający petycję twierdzi, że kilku polityków bułgarskich jest zamieszanych w korupcję na 
wysokim szczeblu i przestępczość zorganizowaną. Wzywa on Komisję do dalszego 
monitorowania Bułgarii, potępienia zastąpienia demokracji reżimem totalitarnym i wysłania 
bezstronnych, niezależnych i wykwalifikowanych obserwatorów w celu weryfikacji tych 
zarzutów.

Streszczenie petycji 1869/2012

Składający petycję twierdzi, że system prawny w Rumunii jest wyjątkowo skorumpowany 
i nieefektywny, powołując się w szczególności na cztery sprawy rozpatrywane przez sądy 
w Konstancy w Rumunii.

Streszczenie petycji 0113/2013

Składająca petycję jest zdania, że minister sprawiedliwości próbował wpłynąć na wynik 
wyborów Prezesa Najwyższej Rady Sądownictwa i Prokuratury (NRSP) w Rumunii, 
opierając swój osąd na przesłance, że byłby to pierwszy przypadek wyboru prokuratora do 
pełnienia tej funkcji. Składająca petycję zauważa, że prawo zezwala na to, aby funkcję 
Prezesa NRSP pełnił sędzia lub prokurator, potępiając tym samym domniemane próby 
wywarcia wpływu politycznego na system sądownictwa.

2. Dopuszczalność

0079/2012: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 maja 2012 r.
0109/2012: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 31 maja 2012 r.
0174/2012: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 czerwca 2012 r.
0244/2012: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 21 czerwca 2012 r.
0295/2012: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 czerwca 2012 r.
0387/2012: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 lipca 2012 r.
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0637/2012: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 września 2012 r.
0961/2012: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 listopada 2012 r.
0986/2012: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 listopada 2012 r.
1034/2012: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 grudnia 2012 r.
1195/2012: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 stycznia 2013 r.
1776/2012: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 lipca 2013 r.
1814/2012: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 lipca 2013 r.
1869/2012: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 lipca 2013 r.
0113/2013: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 listopada 2013 r.

Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 29 listopada 2013 r.

Komisja wyraża podziękowanie dla Komisji Petycji za możliwość ustosunkowania się do tych 
petycji. Treść wielu z nich odzwierciedla oświadczenia złożone Komisji bezpośrednio 
w kontekście mechanizmów współpracy i weryfikacji dla Bułgarii i Rumunii, zarówno 
odnośnie do kwestii polityki ogólnej, jak i konkretnych skarg lub zarzutów. O ile 
oświadczenia tego rodzaju dają Komisji szerszy obraz sytuacji ogólnej, Komisja nie 
komentuje poszczególnych przypadków.

- Odnośnie do skarg dotyczących poszczególnych polityków lub sędziów, jeżeli sprawy 
dotyczą wykonywania obowiązków służbowych przez te osoby, należy przekazać je 
właściwym organom krajowym;

- Odnośnie do skarg dotyczących poszczególnych spraw rozpatrywanych przez sądy, 
zgodnie z traktatami stanowiącymi podstawę prawną Unii Europejskiej (Traktatem o Unii 
Europejskiej oraz Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), rozpatrywanie sprawy 
należy do kompetencji Komisji Europejskiej wyłącznie w przypadku, gdy jej przedmiot 
należy do zakresu prawa Unii Europejskiej.

- Wreszcie odnośnie do kwestii o bezpośrednim znaczeniu dla mechanizmów kontroli 
i weryfikacji, Komisja ma obowiązek monitorowania starań podejmowanych w celu realizacji 
wskaźników określonych w decyzjach ustanawiających mechanizmy oraz sporządzania 
zaleceń służących wspieraniu tych starań. Rzeczone wskaźniki dotyczą reformy systemu 
sądownictwa i zwalczania korupcji w obu państwach członkowskich, a także walki 
z przestępczością zorganizowaną w przypadku Bułgarii. Komisja analizuje informacje 
dotyczące tych kwestii w kontekście przygotowywania sprawozdań z funkcjonowania 
mechanizmów kontroli i weryfikacji (dostępnych na stronie internetowej: 
http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm).


