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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Georgi Drajev bolgár állampolgár által a Maffiaellenes Mozgalom nevében 
benyújtott 0554/2011. számú petíció a bulgáriai Burgasz városában 
tapasztalható ingatlancsalásról és korrupcióról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kiterjedt ingatlancsalásra panaszkodik a bulgáriai Burgasz városában, 
amelyhez pénzmosás, jogellenes kisajátítások, a területrendezési és környezetvédelmi 
előírások megsértése stb. is társul. Állítása szerint a helyzet a közigazgatásban és a 
bíróságokon széles körben elterjedt korrupciónak köszönhető, ami aláássa a polgárok 
jogérvényesítési lehetőségeit. A petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy a fennálló helyzetben 
az emberi jogok európai egyezményét és az Európai Unió Alapjogi Chartáját is megsértik.
Ezért kéri, hogy az Európai Parlament tegyen intézkedéseket a korrupció és annak káros 
következményei felszámolása érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 23. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. január 27.

A „Maffiaellenes mozgalom” elnevezésű bolgár nonprofit szervezet nevében benyújtott 
petíció számos állítólagos – különösen okirattal való visszaéléseket és a tervezési és 
környezetvédelmi rendeletek megsértését felölelő – ingatlancsalási esetről számol be Burgasz 
régiójában. A petíció példaként olyan eseteket említ, amelyek kapcsán az igazságszolgáltatás, 
a közigazgatás, a jogi hivatások, valamint a bűnüldöző szervek képviselői részéről állítólagos 
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csalások valósultak meg. A petíció ezenkívül kifogásolja és az alapvető jogok megsértésének 
tekinti az egyes esetek igazságügyi nyomon követésének hiányát, valamint az 
igazságszolgáltatási folyamatban mutatkozó késedelmeket.

A Bizottság észrevételei

A bizottsági szolgálatok gondosan megvizsgálták a petíciót, és megfelelően figyelembe vették 
az abban foglalt tényeket és állításokat. Az ilyen bejelentések hasznos információforrást 
jelentenek, és azokra a Bizottság megfelelő figyelmet fordít az együttműködési és ellenőrzési 
mechanizmus keretében az igazságügyi reform, valamint a korrupció és a szervezett bűnözés 
elleni küzdelem terén Bulgáriában elért haladásról szóló rendszeres jelentéseiben. 

Ezzel egyidejűleg hangsúlyozni kell, hogy az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus 
nem hatalmazza fel a Bizottságot az egyedi esetekben való fellépésre. 

Főszabályként a Bizottságnak a tagállamok intézkedéseivel és mulasztásaival kapcsolatos 
hatásköre az uniós jog alkalmazásának felügyeletére korlátozódik, az Európai Bíróság 
ellenőrzése mellett (vö. EUSZ 17. cikk (1) bekezdés). Ami konkrétabban a petíció benyújtója 
által felvetett alapjogi kérdéseket illeti, a Bizottság emlékeztet arra, hogy az Alapjogi Charta 
51. cikkének (1) bekezdése értelmében a Charta rendelkezéseire akkor lehet hivatkozni, ha a 
szóban forgó ügy az uniós jog végrehajtására vonatkozik. A petíció benyújtója által nyújtott 
tájékoztatás alapján úgy tűnik, hogy a hivatkozott ügyben a nemzeti hatóságok nem az uniós 
jog végrehajtásának keretében jártak el. Így a tagállam feladata annak biztosítása, hogy 
megfeleljen az alapvető jogokkal kapcsolatos, a nemzetközi megállapodásokból és saját belső 
jogszabályaikból fakadó kötelezettségeinek. 

Következtetés

A fent kifejtett okok miatt a Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy e petícióval 
kapcsolatban segítséget nyújtson a Parlamentnek.


