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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

31.1.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1208/2012, внесена от Михай Журкау, с румънско гражданство, 
относно функционирането на правната система в Румъния

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който пребивава в Германия, изразява недоволството си 
относно решение на румънските съдебни органи, че изпълнението на европейската 
заповед за арест не е възможно в неговия случай. Той счита също, че правната система 
следва да се реформира и предлага изменение на съответното законодателство, като 
например закон 304/2004 относно статута на съдии и прокурори и закон 304/2004 
относно правната система. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 януари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на комисията, получен на 31 януари 2014 г.

Що се отнася до изпълнението на европейската заповед за арест (ЕЗА), Европейската 
комисия иска да поясни, че ЕЗА е изцяло съдебна процедура, и Комисията няма 
никаква правна основа за намеса по определено дело. Решението за предаване с цел 
изправяне пред съда или изпълнението на присъда съобразно европейска заповед за 
арест трябва да е взето от съдебен орган в изпълняваща държава членка, като се вземат 
предвид отделните факти по делото и европейската и националната правна рамка за 
действието на европейската заповед за арест1. 

                                               
1 Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедурите 
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Комисията би искала да обясни, че съществува и законодателство на ЕС относно 
прехвърлянето на изпълнението на присъда от една държава членка в друга.1 Въпреки 
датата на прилагане — 5 декември 2011 г. — към момента на изготвяне на коментара 
този инструмент все още не транспониран в националното законодателство на 
Германия или Румъния — двете държави членки, които касае настоящата петиция. 
Комисията неколкократно призовава всички държави членки да приложат незабавно 
този инструмент и законодателството на ЕС във връзка със задържането под стража, за 
да се гарантира, че тези възможности са на разположение на всички обвиняеми или 
осъдени лица, и се надява, че държавите членки ще спазят това в близко бъдеще. 
Считано едва от 1 декември 2014 г., Комисията ще има възможността да се обърне към 
Съда на ЕС, за да се изиска от държавите членки, които не са спазили своите 
задължения, да приложат тези инструменти.

Що се отнася до румънската правосъдна система в по-общ смисъл, Комисията силно 
подкрепя необходимостта Румъния да продължи своите реформи в правосъдието като 
цяло и да подобри функционирането на съдебната система. В рамките на механизма за 
сътрудничество и проверка2 Комисията оказа съдействие на Румъния в отстраняването 
на недостатъците в областите на съдебната реформа и борбата с корупцията, които 
могат да възпрепятстват ефективното прилагане на законите, политиките и програмите 
на ЕС, както и да попречи на румънците да упражняват пълните си права на европейски 
граждани. Комисията редовно проверява напредъка по четири показателя и публикува 
доклади от 2007 г. насам.3 На 30 януари 2013 г. Комисията прие последния си доклад за 
Румъния, в който тя констатира, че Румъния е изпълнила няколко, но не всички 
препоръки. Комисията ще наблюдава напредъка отблизо и ще приеме допълнителен 
доклад относно напредъка на Румъния по механизма за сътрудничество и проверка в 
началото на следващата година.

Заключение

Що се отнася до европейската заповед за арест, това е изцяло съдебна процедура и 
Комисията няма никакво правно основание за намеса по конкретно дело.

Що се отнася до споменатото законодателство на ЕС относно прехвърлянето на 
изпълнението на дадена присъда от една държава членка в друга, до 1 декември 2014 г. 
Комисията няма възможност да се обърне към Съда на ЕС, за да се изиска от държавите 
членки, които не са спазили своите задължения, да приложат тези инструменти.

Що се отнася до искането за внасяне на промени в румънските закони относно статута 
на съдиите и прокурорите и закона за правната система, Комисията иска да поясни, че 
тя оказва съдействие на Румъния в областта на правосъдието в рамките на механизма за 
сътрудничество и проверка. 

                                                                                                                                                  
за предаване между държавите членки (2002/584/ПВР).

1 Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. за прилагане на принципа за взаимно 
признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от 
свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския 
съюз. (ОВ L 327, 5.12.2008 г.).

2 Решение 2006/928/ЕО на Комисията от 13 декември 2006 г. за създаване на механизъм за 
сътрудничество и проверка на напредъка на Румъния в постигането на специфични цели в областите 
на съдебната реформа и борбата срещу корупцията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 56).

3 Достъпен на интернет адрес: http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm.


