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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0079/2012, ktorú predkladá združenie Víťazstvo decembrovej 
revolúcie 1989 a ďalších osem združení, o súčasnej situácii v Rumunsku

Petícia 0109/2012, ktorú predkladá G. P., rumunský štátny občan, o údajnej 
korupcii v justícii

Petícia 0174/2012, ktorú predkladá N. L., rumunská štátna občianka, 
o monitorovaní justície v Rumunsku

Petícia 0244/2012, ktorú predkladá A. V., rumunská štátna občianka, 
o monitorovaní justičného systému v Rumunsku

Petícia 0295/2012, ktorú predkladá P. A., rumunský štátny občan, v mene 
Ligy spravodlivosti proti korupcii a zneužívaniu, o situácii v Rumunsku

Petícia 0387/2012, ktorú predkladá I. C., rumunský štátny občan, o údajnej 
diskriminácii ľudí so zdravotným postihnutím v Rumunsku

Petícia 0637/2012, ktorú predkladá I. D., rumunský štátny občan, v mene 
Strany rumunskej diaspóry, o situácii v Rumunsku

Petícia 0961/2012, ktorú predkladá G. P., rumunský štátny občan, o situácii 
v Rumunsku

Petícia 0986/2012, ktorú predkladá I. M., rumunský štátny občan, 
o korupčnej činnosti a zlom riadení finančných prostriedkov v samospráve 
Cârlibaba v Rumunsku 

Petícia 1034/2012, ktorú predkladá M. B., rumunský štátny občan, 
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o právnom systéme v Rumunsku

Petícia 1195/2012, ktorú predkladá F. C. C., rumunský štátny občan, 
o postoji niektorých poslancov Európskeho parlamentu a Komisie k situácii 
v Rumunsku

Petícia 1776/2012, ktorú predkladá A. T., bulharský štátny občan, o údajnom 
zapojení bývalého bulharského premiéra do sietí organizovanej trestnej 
činnosti 

Petícia 1814/2012, ktorú predkladá Y. D., bulharský štátny občan, za Úniu 
súkromných hospodárskych podnikov, o korupcii a organizovanej trestnej 
činnosti v Bulharsku

Petícia 1869/2012, ktorú predkladá V. G., rumunský štátny občan, 
o právnom systéme v Rumunsku

Petícia 0113/2013, ktorú predkladá A. P., rumunská štátna občianka, 
o Vyššej sudcovskej rade v Rumunsku

1. Zhrnutie obsahu petície 0079/2012

Predkladatelia petície ostro kritizujú súčasný politický režim a domnievajú sa, že situácia, 
v akej sa krajina teraz nachádza, je neúnosná a obete revolucionárov v roku 1989 boli márne. 
Okrem iného uvádzajú zníženie vo všetkých kategóriách dôchodku, poškodenie systému 
zdravotníctva a sociálnej pomoci, poškodenie rumunského poľnohospodárstva 
prostredníctvom zneužívania vnútroštátnych a európskych finančných prostriedkov, 
systematické ničenie rumunského hospodárstva a ťažkého priemyslu. Predkladatelia petície 
žiadajú Európsky parlament, aby prešetril vedúcich predstaviteľov Rumunska.  

Zhrnutie obsahu petície 0109/2012

Predkladateľ petície odsudzuje korupciu v justícii v župách Olt a Dolj a údajnú diskrimináciu 
zo strany príslušníkov polície, prokurátorov a sudcov. Predkladateľ vyzýva európske orgány, 
aby naďalej monitorovali Rumunsko vzhľadom na skutočnosť, že reforma justície zďaleka nie 
je dosiahnutá.

Zhrnutie obsahu petície 0174/2012

Predkladateľka petície nie je spokojná s fungovaním justičných orgánov v Rumunsku. Žiada 
európske inštitúcie, aby naďalej pokračovali v monitorovaní justície a korupcie s využitím 
existujúcej finančnej páky.

Zhrnutie obsahu petície 0244/2012

Predkladateľka petície žiada o pokračovanie v monitorovaní Rumunska v rámci mechanizmu 
spolupráce a overovania, lebo sa domnieva, že krajina nemá účinný justičný systém a obetiam 
justičných omylov bývalého komunistického režimu neposkytuje účinnú pomoc. V tejto 
súvislosti predkladateľka petície uvádza právny predpis č. 221/2009 o politicky motivovaných 
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odsúdeniach a s nimi súvisiacich administratívnych opatreniach, platný medzi 6. marcom 
1945 a 22. decembrom 1989, do ktorého bol úmyselne vložený „trójsky kôň“ alebo 
„nedostatok“, čo sa rovnalo závažnej chybe legislatívnej techniky, ktorá bola poznamenaná 
predvídateľnou protiústavnosťou. 

Zhrnutie obsahu petície 0295/2012

Predkladateľ petície zastupuje mimovládnu organizáciu, ktorá bojuje proti korupcii 
a zneužívaniu. V Rumunsku má 22 centier a tri centrá v Európe. Združenie sa venuje spôsobu, 
akým sa uskutočnili protesty v rôznych mestách v Rumunsku v januári 2012, zostavuje 
zoznam požiadaviek protestantov a poskytuje zoznam návrhov na lepšie fungovanie súdneho 
a politického systému v Rumunsku.

Zhrnutie obsahu petície 0387/2012

Predkladateľ petície opisuje právne postupy, ktoré začal, aby znovu získal majetok, 
a ťažkosti, s ktorými sa stretol najmä z dôvodu nedbanlivosti, korupcie a apatie súdnych 
a administratívnych orgánov. Predkladateľ petície sa domnieva, že bol diskriminovaný 
z dôvodu jeho duševného postihnutia.

Zhrnutie obsahu petície 0637/2012

Predkladateľ petície, vedúci predstaviteľ Strany rumunskej diaspóry vyzýva Európsku úniu, 
aby pozornejšie monitorovala situáciu v Rumunsku, pričom sa domnieva, že v krajine stále 
prekvitajú korupcia, podvody a rodinkárstvo.

Zhrnutie obsahu petície 0961/2012

Predkladateľ petície vyjadruje poľutovanie nad situáciou v Rumunsku, pričom vysvetľuje, čo 
sa mu osobne stalo, a tvrdí, že právny systém nepracuje správne a že korupcia je bežná.

Zhrnutie obsahu petície 0986/2012

Predkladateľ petície opisuje rad nezrovnalostí týkajúci sa starostu samosprávy Cârlibaba 
v župe Suceava v Rumunsku. Predkladateľ petície uvádza, že starosta a členovia rady použili 
peniaze daňovníkov a finančné prostriedky Spoločenstva, aby si kúpili hlasy alebo nadobudli 
osobný majetok. 

Zhrnutie obsahu petície 1034/2012

Predkladateľ petície vyjadruje znepokojenie nad nesprávnym fungovaním právneho systému 
v Rumunsku, pričom odkazuje najmä na vlastný prípad a tvrdí, že jeho právo na spravodlivý 
proces bolo porušené.

Zhrnutie obsahu petície 1195/2012

Predkladateľ petície zastáva názor, že niektorí zástupcovia Európskeho parlamentu a Komisie 
venujú neprimeranú pozornosť politickým sporom v Rumunsku z leta 2012, zatiaľ čo venujú 
príliš málo pozornosti oveľa dôležitejším hľadiskám, ako sú zatvorenie veľkého počtu škôl 
a nemocníc a protiústavné zdaňovanie dôchodkov. Predkladateľ petície sa sťažuje, že Komisia 
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nemonitoruje dôkladne právny systém a prípady korupcie na vysokých miestach nie sú 
vyriešené. Predkladateľ petície sa domnieva, že rumunský právny systém nebol schopný 
správne sa vyrovnať so značným množstvom spisov zahŕňajúcich organizovanú trestnú 
činnosť, daňové úniky a pranie špinavých peňazí.

Zhrnutie obsahu petície 1776/2012 

Predkladateľ petície vznáša obvinenia voči bývalému bulharskému premiérovi Bojkovi 
Borisovovi a tvrdí, že bývalý premiér sa podieľal na rôznych druhoch organizovanej trestnej 
činnosti. Uvádza, že Borisov bol v minulosti obvinený z viacerých závažných trestných činov 
a má úzke vzťahy so spoločnosťou Lukoil. Borisov je obvinený z toho, že patrí do sietí, ktoré 
nezákonne obchodujú s metamfetamínom, a z nezákonného obchodovania v palivovom 
odvetví. Predkladateľ petície požaduje, aby Výbor pre petície zorganizoval verejné vypočutie 
s cieľom vyšetriť všetky závažné obvinenia vznesené proti tomuto bulharskému politikovi.

Zhrnutie obsahu petície 1814/2012

Predkladateľ tvrdí, že niekoľko bulharských politikov je zapojených do korupcie na vysokých 
miestach a organizovanej trestnej činnosti. Vyzýva Komisiu, aby naďalej monitorovala 
Bulharsko, odsúdila skutočnosť, že demokracia bola nahradená totalitným režimom a vyslala 
nestranného, nezávislého a kvalifikovaného pozorovateľa na overenie týchto tvrdení.

Zhrnutie obsahu petície 1869/2012

Predkladateľ petície argumentuje, že právny systém v Rumunsku je mimoriadne 
skorumpovaný a neúčinný, pričom sa odvoláva najmä na štyri veci, ktoré čakajú na 
pojednávanie na súdoch v Konstanci v Rumunsku.

Zhrnutie obsahu petície 0113/2013

Predkladateľ petície je presvedčený, že minister spravodlivosti sa pokúsil ovplyvniť výsledky 
volieb predsedu Vyššej sudcovskej rady Rumunska s odôvodnením, že by šlo o prvý prípad, 
keď by sa predsedom stal prokurátor. Predkladateľka petície upozorňuje na to, že právnym 
predpisom sa umožňuje, aby sa predsedom Vyššej sudcovskej rady stal sudca alebo 
prokurátor, a preto odsudzuje údajné politické ovplyvňovanie justičného systému.

2. Prípustnosť

0079/2012: Petícia bola uznaná ako prípustná 23. mája 2012.
0109/2012: Petícia bola uznaná ako prípustná 31. mája 2012.
0174/2012: Petícia bola uznaná ako prípustná 8. júna 2012.
0244/2012: Petícia bola uznaná ako prípustná 21. júna 2012.
0295/2012: Petícia bola uznaná ako prípustná 28. júna 2012.
0387/2012: Petícia bola uznaná ako prípustná 6. júla 2012.
0637/2012: Petícia bola uznaná ako prípustná 25. septembra 2012.
0961/2012: Petícia bola uznaná ako prípustná 22. novembra 2012.
0986/2012: Petícia bola uznaná ako prípustná 30. novembra 2012.
1034/2012: Petícia bola uznaná ako prípustná 5. decembra 2012.
1195/2012: Petícia bola uznaná ako prípustná 14. januára 2013.
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1776/2012: Petícia bola uznaná ako prípustná 15. júla 2013.
1814/2012: Petícia bola uznaná ako prípustná 16. júla 2013.
1869/2012: Petícia bola uznaná ako prípustná 18. júla 2013.
0113/2013: Petícia bola uznaná ako prípustná 5. novembra 2013.

Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho 
poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 29. novembra 2013)

Komisia ďakuje Výboru pre petície za príležitosť vyjadriť pripomienky k petíciám. Mnohé 
z týchto zopakovaných sťažností boli predložené Komisii priamo v súvislosti s mechanizmom 
spolupráce a overovania pre Bulharsko a Rumunsko a týkali sa otázok všeobecnej politiky, 
ako aj špecifických sťažností a údajných tvrdení. Vďaka týmto sťažnostiam Komisia 
obohatila svoje vnímanie situácie vo všeobecnosti, nevyjadruje však pripomienky 
k jednotlivým veciam.

– Pokiaľ ide o sťažnosti týkajúce sa jednotlivých politikov alebo sudcov, tieto 
pripomienky musia byť adresované príslušným vnútroštátnym orgánom, ak sa týkajú 
vykonávania oficiálnych povinností. 

– Pokiaľ ide o sťažnosti týkajúce sa jednotlivých vecí pred súdmi, Komisia má v súlade 
so zmluvami, na ktorých je založená Európska únia (Zmluva o Európskej únii a Zmluva 
o fungovaní Európskej únie), právomoc, len keď je zahrnutá otázka právnych predpisov 
Európskej únie.

– A napokon, pokiaľ ide o otázky priamo súvisiace s mechanizmom spolupráce 
a overovania, Komisia je zodpovedná za monitorovanie úsilia týkajúceho sa plnenia 
referenčných kritérií stanovených v rozhodnutiach, v ktorých sa stanovujú mechanizmy, 
a plnenia odporúčaní na podporu tohto úsilia. Tieto referenčné kritériá sa vzťahujú na reformu 
justičného systému a riešenie korupcie v oboch členských štátoch, ako aj na boj proti 
organizovanej trestnej činnosti v prípade Bulharska. Informácie relevantné pre tieto kritériá 
preskúma Komisia v súvislosti s prípravou správ v rámci mechanizmu spolupráce 
a overovania (ktoré je možné nájsť na: http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm).


