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BESCHIKKING 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
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6569)
(2006/928/EG)
de capaciteit beschikken voor de tenuitvoerlegging en
toepassing van de maatregelen die zijn vastgesteld op
het gebied van de interne markt en de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

(5)

Overeenkomstig artikel 37 van de Akte betreffende de
toetredingsvoorwaarden kan de Commissie passende
maatregelen treffen, indien het risico bestaat dat Roemenië de verbintenissen die het is aangegaan niet kan nakomen en daardoor de werking van de interne markt
dreigt te worden verstoord. Artikel 38 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden machtigt de Commissie passende maatregelen te treffen, indien in Roemenië sprake is van een risico dat zich ernstige tekortkomingen zullen voordoen bij de omzetting, de stand van
de uitvoering of de toepassing van besluiten die zijn genomen op grond van titel VI van het Verdrag betreffende
de Europese Unie en besluiten die zijn genomen op
grond van titel IV van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Gemeenschap.

(6)

De resterende vraagstukken op het gebied van de verantwoordingsplicht en efficiëntie van het justitiële stelsel en
de wetshandhavingsinstanties rechtvaardigen de 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.

(7)

Indien Roemenië de ijkpunten onvoldoende aanpakt, kan
de Commissie vrijwaringsmaatregelen instellen op grond
van de artikelen 37 en 38 van de Akte betreffende de
toetredingsvoorwaarden, waaronder schorsing, overeenkomstig de in de Gemeenschapswetgeving vervatte voorwaarden, van de verplichting voor de lidstaten om Roemeense vonnissen en gerechtelijke uitspraken, zoals Europese aanhoudingsbevelen, te erkennen en uit te voeren.

(8)

Deze beschikking vormt geen beletsel voor de eventuele
goedkeuring van vrijwaringsmaatregelen op basis van de
artikelen 36 tot en met 38 van de Akte betreffende de
toetredingsvoorwaarden, mits de voorwaarden voor dergelijke maatregelen zijn vervuld.

(9)

Deze beschikking dient te worden gewijzigd, indien uit
de evaluaties van de Commissie blijkt dat de ijkpunten
moeten worden aangepast. Deze beschikking dient te
worden ingetrokken wanneer aan alle ijkpunten is
voldaan,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek
Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, en met name op
artikel 4, lid 3,
Gelet op de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor
de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, en
met name op de artikelen 37 en 38,
Gelet op de door de lidstaten geformuleerde standpunten,
Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Europese Unie is gegrondvest op het beginsel van de
rechtsstaat, dat door alle lidstaten wordt onderschreven.

(2)

De ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid en
de interne markt, die tot stand zijn gebracht bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap, zijn gebaseerd
op het wederzijdse vertrouwen dat de bestuurlijke en
gerechtelijke besluiten en praktijken van alle lidstaten
de rechtsstaat volledig respecteren.

(3)

(4)

Dit houdt in dat alle lidstaten moeten beschikken over
een onpartijdig, onafhankelijk en effectief justitieel en bestuurlijk stelsel, dat onder andere volledig is uitgerust
voor de bestrijding van corruptie.
Op 1 januari 2007 wordt Roemenië lid van de Europese
Unie. De Commissie is zich bewust van de aanzienlijke
inspanningen om de voorbereidingen van Roemenië op
het lidmaatschap af te ronden, maar heeft in haar verslag
van 26 september 2006 ook vraagstukken geïdentificeerd
die nog moeten worden aangepakt, met name de verantwoordingsplicht en efficiëntie van het justitiële stelsel en
de wetshandhavingsinstanties, die verdere vooruitgang
moeten boeken om te kunnen garanderen dat zij over

14.12.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 354/57

De Commissie zal vervolgens opnieuw verslag uitbrengen zodra
dit nodig is en ten minste elk halfjaar.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Roemenië dient vóór 31 maart van elk jaar, en voor het eerst
vóór 31 maart 2007, verslag uit te brengen aan de Commissie
over de vooruitgang ten aanzien van elk van de in de bijlage
genoemde ijkpunten.
De Commissie kan te allen tijde technische bijstand bieden door
middel van verschillende activiteiten of informatie verzamelen
dan wel uitwisselen over de ijkpunten. Voorts kan de Commissie te allen tijde deskundigen naar Roemenië sturen voor dit
doel. De Roemeense autoriteiten dienen in dit verband de nodige steun te bieden.

Artikel 3
Deze beschikking treedt slechts in werking onder voorbehoud
van en op de datum van inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag.
Artikel 4
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 13 december 2006.

Artikel 2
De Commissie doet het Europees Parlement en de Raad haar
opmerkingen en bevindingen over het verslag van Roemenië
voor het eerst toekomen in juni 2007.

Voor de Commissie
Olli REHN

Lid van de Commissie

BIJLAGE
De in artikel 1 bedoelde ijkpunten die door Roemenië moeten worden aangepakt, zijn:
1) Zorgen voor een transparanter en efficiënter verloop van de justitiële procedures door verbetering van de capaciteit en
verantwoordingsplicht van de Hoge Raad voor de Magistratuur. Verslag uitbrengen over het effect van de nieuwe
wetboeken van burgerlijke rechtsvordering en strafvordering
2) Opzetten (volgens de planning) van een „integriteitsagentschap” dat de taak heeft vermogens, onverenigbaarheden en
mogelijke belangenconflicten te verifiëren en verplichte besluiten uit te vaardigen op basis waarvan afschrikwekkende
sancties kunnen worden ingesteld.
3) Op basis van de reeds geboekte vooruitgang doorgaan met het uitvoeren van professioneel, onpartijdig onderzoek naar
beschuldigingen van corruptie op hoog niveau.
4) Verdere maatregelen nemen ter voorkoming en bestrijding van corruptie, met name bij de plaatselijke overheden.

