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Betreft: Verzoekschrift 1208/2012, ingediend door Mihai Jurcau (Roemeense 
nationaliteit), over de werking van het Roemeense rechtsstelsel

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die woonachtig is in Duitsland, spreekt zijn ongenoegen uit over het door de 
Roemeense gerechtelijke autoriteiten genomen besluit dat de uitvoering van een Europees 
aanhoudingsbevel in zijn geval niet mogelijk is. Om deze reden meent hij dat het rechtsstelsel 
moet worden hervormd en stelt voor de wetgeving hierover te wijzigen, zoals wet 303/2004 
over de status van rechters en openbare aanklagers en wet 304/2004 over het rechtsstelsel.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 januari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 januari 2014

In verband met het uitvoeren van het Europees aanhoudingsbevel (EAB) wenst de Commissie 
te verduidelijken dat het EAB een volledig gerechtelijke procedure is en dat de Commissie 
geen enkele rechtsgrondslag heeft op basis waarvan ze in een bepaalde zaak tussenbeide kan 
komen. De rechterlijke instantie van de uitvoerende lidstaat moet beslissen of iemand 
overgeleverd wordt, zodat hij/zij op grond van een EAB gerechtelijk vervolgd kan worden of 
zijn/haar straf kan worden uitgevoerd. Daarbij moet rekening gehouden worden met de 
individuele feitelijke omstandigheden en met het Europees en het nationaal wettelijk kader 
waarin de werking van het EAB1 is vastgelegd.   

                                               
1

Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van 
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De Commissie zou erop willen wijzen dat er ook EU-wetgeving is betreffende de overdracht 
van de uitvoering van een straf van een bepaalde lidstaat naar een andere1. Hoewel de datum 
van inwerkingtreding op 5 december 2011 was vastgelegd, hadden zowel Duitsland als 
Roemenië, de twee lidstaten waar het in dit verzoekschrift klaarblijkelijk over gaat, dat besluit 
op het moment dat dit antwoord geschreven werd, nog niet omgezet in nationaal recht. De 
Commissie heeft alle lidstaten herhaaldelijk gevraagd om dit besluit en de EU-wetgeving 
inzake detentie onverwijld ten uitvoer te leggen zodat deze mogelijkheden voor alle 
beschuldigden en veroordeelden beschikbaar zijn en ze hoopt dat de lidstaten daar snel gehoor 
aan zullen geven. Pas vanaf 1 december 2014 zal de Commissie zich kunnen richten tot het 
Europees Hof van Justitie om van de lidstaten die hun verplichtingen niet zijn nagekomen, te 
eisen dat ze die wetgeving ten uitvoer leggen.

Wat het Roemeense rechtssysteem in het algemeen betreft, is het volgens de Commissie 
cruciaal dat Roemenië zijn algemene hervorming van justitie blijft doorvoeren en de werking
van het rechtssysteem verbetert. De Commissie helpt Roemenië in het kader van het 
mechanisme voor samenwerking en toetsing2 bij het wegwerken van de tekortkomingen op 
het gebied van de hervorming van het justitiële stelsel en bij de bestrijding van corruptie. 
Daardoor zouden een doeltreffende toepassing van de EU-wetgeving, het EU-beleid en de 
EU-programma's immers verhinderd kunnen worden en kunnen de Roemenen niet over hun 
volledige burgerrechten als inwoners van de EU beschikken. De Commissie toetst regelmatig 
de vooruitgang ten aanzien van vier ijkpunten die daarvoor werden bepaald, en publiceert 
sinds 2007 verslagen3. Ze heeft haar laatste verslag over Roemenië, waaruit blijkt dat 
Roemenië weliswaar een aantal, maar niet alle aanbevelingen heeft uitgevoerd, op 30 januari 
2013 aangenomen. De Commissie zal de vooruitgang van nabij volgen en begin volgend jaar 
op grond van het mechanisme voor samenwerking en toetsing een nieuw verslag aannemen 
over de vooruitgang in Roemenië.

Conclusie

Het EAB is een volledig gerechtelijke procedure en de Commissie heeft geen enkele 
rechtsgrondslag op basis waarvan ze in een bepaalde zaak tussenbeide kan komen.

De Commissie kan zich pas vanaf 1 december 2014 richten tot het Europees Hof van Justitie 
om van de lidstaten die hun verplichtingen niet zijn nagekomen, te eisen dat ze de EU-
wetgeving betreffende de overdracht van de uitvoering van een straf van de ene lidstaat naar 
de andere ten uitvoer leggen.

In verband met het verzoek om wijzigingen aan te brengen in de Roemeense wetten over de 
status van rechters en openbare aanklagers en de wet over het rechtsstelsel, wenst de 
Commissie te verduidelijken dat ze Roemenië in het kader van het mechanisme voor 
                                                                                                                                                  

overlevering tussen de lidstaten (2002/584/JBZ).

1
Kaderbesluit 2008/909/JBZ van de Raad van 27 november 2008 inzake de toepassing van het beginsel van 
wederzijdse erkenning op strafvonnissen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende 
maatregelen zijn opgelegd, met het oog op de tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie. (PB L 327, 
5.12.2008).

2 Beschikking 2006/928/EG van de Commissie van 13 december 2006 tot vaststelling van een mechanisme voor 
samenwerking en toetsing van de vooruitgang in Roemenië ten aanzien van specifieke ijkpunten op het gebied 
van de hervorming van het justitiële stelsel en de bestrijding van corruptie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 56).

3 Beschikbaar op: http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm.
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samenwerking en toetsing bijstaat bij de hervorming van zijn justitiële stelsel. 


