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1. Sažetak predstavke

Podnositelj predstavke koji boravi u Njemačkoj izražava svoje nezadovoljstvo odlukom 
rumunjskih zakonodavnih tijela kojom se, u njegovom slučaju, onemogućuje izvršenje 
europskog uhidbenog naloga. Sukladno tome, smatra da pravosudni sustav treba reformirati te 
predlaže izmjene odgovarajućeg zakonodavstva, među kojima ističe Zakon o statusu sudaca i 
tužitelja 304/2004 i Zakon o pravosudnom sustavu 304/2004. 

2. Dopuštenost

Proglašena dopuštenom 16. siječnja 2013. Komisija je bila pozvana dostaviti informacije u 
skladu s člankom 202. stavkom 6. Poslovnika.

3. Odgovor Komisije, zaprimljen 31. siječnja 2014.

S obzirom na izvršenje europskog uhidbenog naloga, Europska komisija želi razjasniti da je 
europski uhidbeni nalog u cijelosti pravosudni postupak i da Komisija nema nikakve pravne 
osnove po kojoj bi posredovala u određenom slučaju.   Odluku o predaji u svrhu bilo 
pokretanja sudskog postupka ili izvršenja kazne u skladu s europskim uhidbenim nalogom 
mora donijeti pravosudno tijelo u državi članici izvršenja, uzimajući u obzir lokalni pravni 
okvir unutar kojeg se provodi europski uhidbeni nalog.1   

                                               
1 Okvirna odluka Vijeća od 13. lipnja 2002. o europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između 

država članica (2002/584/JHA).
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Komisija bi željela objasniti da postoji i zakonodavni propis EU-a o prijenosu izvršenja kazne 
s jedne države članice na drugu.1 Unatoč datumu njegova usvajanja od 5. prosinca 2011., u 
vrijeme pisanja predstavke ovaj zakonodavni instrument ni Njemačka ni Rumunjska, dvije 
države članice na koje se ova predstavka odnosi, nisu još prenijele u vlastita nacionalna 
zakonodavstva. Komisija je opetovano pozvala sve države članice da bez odgađanja započnu 
provedbu ovog instrumenta i odgovarajućeg zakonodavstva EU-a koje se odnosi na pritvor 
kako bi se osiguralo da su ove mogućnosti dostupne svim optuženim i osuđenim osobama te 
se očekuje da će se u bliskoj budućnosti države članice pridržavati tih zakona. Komisija će tek 
od 1. prosinca 2014.  biti u mogućnosti da se obrati Sudu Europske unije kako bi zatražila od 
država članica koje nisu ispunile svoje obveze da primijene ove instrumente.

S obzirom na rumunjski pravosudni sustav Komisija snažno podupire nužnost da Rumunjska 
nastavi s pravosudnim reformama i unaprijedi rad sudstva. Komisija je unutar okvira 
mehanizma za suradnju i provjeru2 pomogla Rumunjskoj da ispravi nedostatke u područjima 
pravosudne reforme i borbe protiv korupcije koja bi mogla prepriječiti učinkovitu primjenu 
zakona, politika i programa EU-a i tako onemogućiti građane Rumunjske da uživaju svoja 
puna prava kao građani EU-a. Komisija redovito provjerava napredak prema četiri posebne 
odrednice ustanovljene za ovu svrhu i od 2007. objavljuje izvješća.3 Komisija je 30. siječnja 
2013. usvojila svoje zadnje izvješće o Rumunjskoj u kojemu je utvrdila da je Rumunjska 
primijenila nekoliko, ali ne i sve njezine preporuke. Komisija će pomno nadgledati napredak i 
usvojiti naknadno izvješće o napretku u Rumunjskoj u sklopu mehanizma suradnje i provjere 
početkom sljedeće godine.

Zaključak

S obzirom na europski uhidbeni nalog koji je u cijelosti pravosudni postupak Komisija nema 
nikakve pravne osnove po kojoj bi posredovala u određenom slučaju.

S obzirom na spomenuti zakonodavni propis EU-a o prijenosu izvršenja kazne s jedne države 
članice na drugu, do 1. prosinca 2014. Komisija neće biti u mogućnosti tražiti od Suda 
Europske unije da državama članicama koje nisu ispunile obveze naloži da primjene ove 
instrumente.

S obzirom na zahtjev za izmjene rumunjskog zakona o statusu sudaca i tužitelja i zakona koji 
se odnosi na funkcioniranje pravosuđa Komisija želi pojasniti da pomaže Rumunjskoj u 
području pravosuđa unutar okvira mehanizma suradnje i provjere. 

                                               
1 Okvirna odluka Vijeća 2008/909/JHA od 27. studenog 2008. o primjeni principa uzajamnog priznavanja 

presuda u kaznenim pitanjima kojima se izriče izdržavanje zatvorske kazne ili mjera koje uključuju lišavanje 
slobode u svrhu njihova izvršenja u Europskoj uniji (SL L 327, 5.12.2008.).

2 Odluka Komisije 2006/928/EZ od 13. prosinca 2006. kojom se utvrđuje mehanizam suradnje i provjere 
napretka u Rumunjskoj kako bi se ustanovile posebne odrednice u područjima pravosudne reforme i borbe 
protiv korupcije (SL L 354, 14.12.2006., str. 56).

3 Dostupno na: http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm .


