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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, gyvenantis Vokietijoje, reiškia nepasitenkinimą Rumunijos teisėtvarkos 
institucijų sprendimu, kad jo atveju Europos arešto orderio vykdymas neįmanomas. Todėl 
peticijos pateikėjas mano, kad teisės sistema turėtų būti pertvarkyta, ir siūlo iš dalies pakeisti 
atitinkamus teisės aktus, pvz., Įstatymą Nr. 304/2004 dėl teisėjų ir prokurorų statuso ir 
Įstatymą Nr. 304/2004 dėl teisės sistemos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. sausio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. sausio 31 d.

„Europos arešto orderio (EAO) vykdymo atžvilgiu Europos Komisija norėtų paaiškinti, kad 
EAO – išimtinai teismo procedūra, o Komisija neturi jokio teisinio pagrindo, kuriuo 
remdamasi šiuo atveju galėtų įsikišti. Sprendimą dėl perdavimo baudžiamajam persekiojimui 
vykdyti ar bausmei atlikti pagal Europos arešto orderį turi priimti vykdančiųjų valstybių narių 
teisminė institucija, atsižvelgdama į atskirus bylos faktus ir į Europos ir nacionalinę Europos 
arešto orderio naudojimo teisinę sistemą1.

                                               
1 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių 

narių tvarkos (2002/584/TVR).
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Komisija norėtų paaiškinti, kad galioja ES teisės aktai dėl bausmės vykdymo perdavimo iš 
vienos valstybės narės į kitą1. Nepaisant to, kad nustatyta šios priemonės įgyvendinimo data –
2011 m. gruodžio 5 d., peticijos pateikimo dieną ši priemonė dar nebuvo perkelta į 
nacionalinę Vokietijos ar Rumunijos, šalių kurios yra svarbios šioje peticijoje, teisę. Komisija 
ne kartą ragino visas valstybes nares skubiai įgyvendinti šią priemonę ir susijusius ES teisės 
aktus dėl sulaikymo klausimų, kad būtų užtikrinta, kad šios galimybės būtų prieinamos 
visiems apkaltintiems ir nuteistiems asmenims, ir tikimasi, kad valstybės narės netrukus ims 
jų laikytis. Komisija tik nuo 2014 m. gruodžio 1 d. turės galimybę kreiptis į ES Teisingumo 
Teismą ir reikalauti, kad įsipareigojimų nesilaikančios valstybės narės įgyvendintų šias 
priemones.

Apskritai Rumunijos teisingumo sistemos atžvilgiu Komisija tvirtai remia poreikį Rumunijoje 
atlikti teismų reformą ir pagerinti teisminių institucijų veiklą. Komisija, remdamasi 
bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmu (BTM)2, įsipareigojo padėti Rumunijai ištaisyti 
teismų reformos trūkumus ir kovoti su korupcija, kuri galėtų sutrukdyti veiksmingai taikyti 
ES teisės aktus, politiką ir programas ir neleisti Rumunijos piliečiams naudotis visomis ES 
piliečių teisėmis. Komisija reguliariai tikrina pažangą pagal keturis šiam tikslui nustatytus 
kriterijus ir nuo 2007 m. skelbia ataskaitas3. 2013 m. sausio 30 d. Komisija priėmė naujausią 
ataskaitą apie Rumuniją, kurioje ji padarė išvadą, kad Rumunija įgyvendino keletą, tačiau ne 
visas rekomendacijas. Komisija atidžiai stebės pažangą ir remdamasi bendradarbiavimo ir 
tikrinimo mechanizmu kitų metų pradžioje priims dar vieną ataskaitą dėl pažangos 
Rumunijoje.

Išvada

Dėl Europos arešto orderio, EAO yra išimtinai teismo procedūra, o Komisija neturi jokio 
teisinio pagrindo, kuriuo remdamasi galėtų įsikišti šiuo atveju.

Kalbant apie minėtą ES teisės aktą dėl bausmės vykdymo perkėlimo iš vienos valstybės narės 
į kitą, Komisija iki 2014 m. gruodžio 1 d. negali kreiptis į ES Teisingumo Teismą ir 
reikalauti, kad įsipareigojimų nesilaikančios valstybės narės įgyvendintų šias priemones.

Dėl prašymo iš dalies pakeisti Rumunijos įstatymus dėl teisėjų ir prokurorų statuso ir įstatymą 
dėl teisės sistemos, Komisija norėtų paaiškinti, kad ji, remdamasi bendradarbiavimo ir 
tikrinimo mechanizmu, padeda Rumunijai teisingumo srityje.“

                                               
1 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/909/TVR dėl nuosprendžių baudžiamosiose 

bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu 
susijusias priemones, siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje (OL L 327, 2008 12 5).

2 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimas 2006/928/EB, nustatantis bendradarbiavimo su Rumunija ir jos 
pažangos siekiant orientacinių tikslų teismų reformos ir kovos su korupcija srityse patikrinimo mechanizmą 
(OL L 354, 2006 12 14, p. 56).

3 Pateikta adresu: http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm.


