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ODLOČBA KOMISIJE
z dne 13. decembra 2006
o vzpostavitvi mehanizma za sodelovanje in preverjanje napredka Romunije pri izpolnjevanju
posebej določenih meril na področjih reforme pravosodja in boja proti korupciji
(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6569)
(2006/928/ES)
dokončanje priprav Romunije na članstvo v svojem poročilu z dne 26. septembra 2006 opredelila preostala
odprta vprašanja, zlasti na področju odgovornosti in
učinkovitosti pravosodnega sistema in organov kazenskega pregona, na katerih je potreben dodaten napredek,
da se zagotovi njihova sposobnost izvajanja in uporabe
ukrepov, sprejetih za vzpostavitev notranjega trga ter
območja svobode, varnosti in pravice.

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

(5)

Člen 37 Akta o pristopu Komisijo pooblašča, da sprejme
ustrezne ukrepe v primeru neposredne nevarnosti, da bi
Romunija povzročila nepravilnost v delovanju notranjega
trga s tem, da ne izpolni prevzetih obveznosti. Člen 38
Akta o pristopu Komisijo pooblašča, da sprejme ustrezne
ukrepe v primeru neposredne nevarnosti hujših pomanjkljivosti v Romuniji pri prenosu, stanju izvajanja ali
uporabi aktov, sprejetih v okviru naslova VI Pogodbe
EU, in aktov, sprejetih v okviru naslova IV Pogodbe ES.

(6)

Preostala odprta vprašanja na področju odgovornosti in
učinkovitosti pravosodnega sistema ter organov kazenskega pregona upravičujejo vzpostavitev mehanizma za
sodelovanje in preverjanje napredka Romunije pri izpolnjevanju posebej določenih meril na področjih reforme
pravosodja in boja proti korupciji.

(7)

Če Romunija ne bo primerno izpolnjevala meril, lahko
Komisija uporabi zaščitne ukrepe na podlagi členov 37 in
38 Akta o pristopu, ki vključujejo začasno ukinitev
obveznosti za države članice, da v skladu s pogoji, ki
jih določa pravo Skupnosti, priznajo in izvršijo sodbe
ter sodne odločbe, kot so evropski nalogi za prijetje,
izrečene v Romuniji.

(8)

Ta odločba ne izključuje, da bi se na podlagi členov 36
do 38 Akta o pristopu, če so izpolnjeni pogoji za
zaščitne ukrepe, kadar koli sprejeli takšni ukrepi.

(9)

To odločbo je treba spremeniti, če je v oceni Komisije
poudarjeno, da je treba merila prilagoditi. To odločbo je
treba razveljaviti, ko bodo v zadovoljivi meri izpolnjena
vsa merila –

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Republike Bolgarije in
Romunije ter zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Republike Bolgarije in Romunije ter zlasti členov 37 in 38 Akta,

ob upoštevanju mnenj, ki so jih izrazile države članice,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

(3)

(4)

Evropska unija temelji na pravni državi, ki je skupno
načelo vseh držav članic.

Območje svobode, varnosti in pravice ter notranji trg, ki
sta bila vzpostavljena s Pogodbo o Evropski uniji in
Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, temeljita na
medsebojnem prepričanju, da upravne in sodne odločbe
ter ravnanja vseh držav članic v celoti spoštujejo pravno
državo.

To pomeni, da v vseh državah članicah obstaja nepristranski, neodvisen in učinkovit pravosodni ter upravni
sistem, ustrezno pripravljen med drugim za boj proti
korupciji.

Romunija bo 1. januarja 2007 postala članica Evropske
unije. Komisija je ob upoštevanju znatnih prizadevanj za
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Komisija bo nato po potrebi ponovno predložila poročilo,
vsekakor pa najmanj vsakih šest mesecev.

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1
Romunija vsako leto do 31. marca, prvič pa do 31. marca
2007, Komisiji predloži poročilo o svojem napredku pri izpolnjevanju posameznih meril iz Priloge.
Komisija lahko kadar koli zagotovi tehnično pomoč na podlagi
različnih dejavnosti ali zbere in izmenja podatke o merilih.
Poleg tega lahko Komisija v ta namen kadar koli organizira
strokovne misije v Romunijo. Romunski organi v tem okviru
zagotovijo potrebno podporo.

Člen 3
Ta odločba začne veljati le pod pogojem in z dnem začetka
veljavnosti Pogodbe o pristopu.
Člen 4
Ta odločba je naslovljena na vse države članice.

V Bruslju, 13. decembra 2006
Člen 2
Komisija bo prvič junija 2007 Evropskemu parlamentu in Svetu
sporočila svoje pripombe in ugotovitve o poročilu, ki ga je
predložila Romunija.

Za Komisijo
Olli REHN

Član Komisije

PRILOGA
Merila iz člena 1, ki jih mora izpolniti Romunija:
1. zagotoviti bolj transparenten in učinkovit pravosodni postopek predvsem tako, da se okrepi usposobljenost in
odgovornost vrhovnega sodniškega sveta; poročati in spremljati vpliv novega zakonika o civilnem postopku in novega
kazenskega zakonika;
2. ustanoviti, kakor je predvideno, službo za integriteto, ki bo odgovorna za preverjanje premoženjskega stanja in
potencialnih navzkrižij interesov, in za izdajanje zavezujočih sklepov na podlagi katerih se lahko sprejmejo odvračilne
sankcije;
3. utrjevati že dosežen napredek, nadaljevati z vodenjem strokovnih, nestrankarskih preiskav suma korupcije na visoki
ravni;
4. sprejeti nadaljnje ukrepe za preprečevanje in boj proti korupciji, zlasti v lokalni upravi.

