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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1208/2012, ktorú predkladá Mihai Jurcau, rumunský štátny občan, 
o fungovaní právneho systému v Rumunsku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície, ktorý má trvalý pobyt v Nemecku, vyjadruje nespokojnosť 
s rozhodnutím rumunských súdnych orgánov o tom, že v jeho prípade nie je možné vykonať 
európsky zatýkací rozkaz. Zastáva preto názor, že by sa mal právny systém zreformovať, 
a navrhuje, aby boli zmenené príslušné právne predpisy, ako je zákon 303/2004 o štatúte 
sudcov a prokurátorov a zákon 304/2004 o právnom systéme.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 16. januára 2013. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 31. januára 2014

Pokiaľ ide o výkon európskeho zatýkacieho rozkazu (EZR), Európska komisia by pre 
ujasnenie rada uviedla, že EZR je čisto súdny postup a Komisia nedisponuje právnym 
základom, ktorý by ju oprávňoval zasahovať do konkrétnych prípadov.  Rozhodnutie 
o odovzdaní na účely trestného stíhania alebo výkonu trestu podľa európskeho zatýkacieho 
rozkazu musí vydať súdny orgán vo vykonávajúcom členskom štáte, pričom sa musí 
prihliadať na individuálne skutočnosti prípadu, ako aj európsky a domáci právny rámec, 
v ktorom sa európsky súdny rozkaz uplatňuje1.   

                                               
1 Rámcové rozhodnutie Rady z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi 

členskými štátmi (2002/584/SVV)



PE528.128v01-00 2/2 CM\1017834SK.doc

SK

Komisia by pre vysvetlenie rada uviedla, že existuje aj právny predpis EÚ o odovzdávaní 
výkonu trestu z jedného členského štátu do druhého.1 Napriek tomu, že podľa stanovenej 
lehoty mali členské štáty zaviesť tento nástroj do svojho vnútroštátneho práva do 5. decembra 
2011, do času písania tejto odpovede tak neurobilo Rumunsko ani Nemecko – teda žiadny 
z členských štátov, ktorých sa táto petícia týka. Komisia opakovane vyzvala všetky členské 
štáty, aby tento nástroj a súvisiace právne predpisy EÚ o otázkach väzby bezodkladne 
zaviedli do svojich právnych poriadkov s cieľom zabezpečiť, aby mohli tieto možnosti 
využívať všetky obvinené a odsúdené osoby. Komisia verí, že členské štáty túto požiadavku 
v blízkej budúcnosti splnia. Len od 1. decembra 2014 bude mať Komisia možnosť obrátiť sa 
na Súdny dvor s požiadavkou, aby členským štátom, ktoré si svoje povinnosti nesplnili, 
nariadil tieto zákony zaviesť.

Pokiaľ ide o rumunský justičný systém všeobecne, Komisia jednoznačne súhlasí s tým, že je 
potrebné, aby Rumunsko pokračovalo v celkových súdnych reformách s cieľom zlepšiť 
fungovanie súdnictva. Komisia sa v rámci mechanizmu spolupráce a overovania2 (MSO) 
zaviazala pomáhať Rumunsku odstraňovať nedostatky v oblasti justičnej reformy a boja proti 
korupcii, ktoré by mohli zabrániť účinnému uplatňovaniu právnych predpisov, pravidiel 
a programov EÚ a pre ktoré by rumunskí občania nemohli využívať svoje plné práva ako 
občania Európskej únie. Komisia pravidelne overuje dosiahnutý pokrok na základe štyroch 
referenčných hodnôt stanovených s týmto cieľom a od roku 2007 zverejňuje správy.3

Najnovšiu správu o Rumunsku Komisia prijala 30. januára 2013 a konštatuje v nej, že 
Rumunsku sa podarilo uplatniť niektoré, no nie všetky jej odporučenia. Komisia bude tento 
pokrok pozorne sledovať a začiatkom budúceho roka prijme v rámci mechanizmu spolupráce 
a overovania ďalšiu správu o úspechoch v Rumunsku.

Záver

Pokiaľ ide o európsky zatýkací rozkaz (EZR), je to čisto súdny postup a Komisia nedisponuje 
právnym základom, ktorý by ju oprávňoval zasahovať do konkrétnych prípadov.
Pokiaľ ide o uvedené právne predpisy EÚ o odovzdávaní výkonu trestu z jedného členského 
štátu do druhého, Komisia bude mať až od 1. decembra 2014 možnosť obrátiť sa na Súdny 
dvor s požiadavkou, aby členským štátom, ktoré si nesplnili svoje povinnosti, nariadil tieto 
zákony zaviesť.
Pokiaľ ide o požiadavku zmeny rumunských právnych predpisov o štatúte sudcov 
a prokurátorov a o právnom systéme, Komisia by chcela pre objasnenie uviesť, že Rumunsku 
poskytuje pomoc v oblasti justície v rámci mechanizmu spolupráce a overovania.

                                               
1 Rámcové rozhodnutie Rady 2008/909/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania 

na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce 
pozbavenie osobnej slobody, na účely ich výkonu v Európskej únii (Ú. v. ES L 327, 5.12.2008)

2 Rozhodnutie Komisie 2006/928/ES z 13. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na zaistenie 
spolupráce a overovania pokroku v Rumunsku na účely osobitných referenčných kritérií v oblastiach reformy 
súdnictva a boja proti korupcii (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 56).

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


