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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0554/2011 dėl su turtu susijusių sukčiavimo atvejų ir korupcijos 
Bulgarijos mieste Burgase, kurią pateikė Bulgarijos pilietis Georgi Drajev 
judėjimo prieš mafiją vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl didelio su turtu susijusio sukčiavimo atvejų Bulgarijos 
mieste Burgase, įskaitant pinigų plovimą, neteisėto konfiskavimo atvejus, planavimo ir 
aplinkos apsaugos nuostatų pažeidimus ir kita. Jis tvirtina, kad tokia padėtis susidarė dėl 
išplitusios korupcijos viešojo administravimo srityje ir teismuose ir dėl to mažėja pavienių 
piliečių galimybės reikalauti pripažinti jų teises. Peticijos pateikėjas pabrėžia, kad taip 
pažeidžiama Europos žmogaus teisių konvencija ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartija. Todėl jis ragina Europos Parlamentą imtis veiksmų inicijuojant kovos su korupcija ir 
neigiamais jos padariniais priemones.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. sausio 27 d.

„Bulgarijos ne pelno organizacijos „Judėjimas prieš mafiją“ pateiktoje peticijoje nurodoma 
keletas tariamo su nekilnojamuoju turtu susijusio sukčiavimo atvejų Burgaso regione, 
įskaitant visų pirma dokumentų klastojimą ir planavimo ir aplinkos apsaugos nuostatų 
pažeidimus. Joje pateikiami pavyzdžiai, kuriais remiantis tvirtinama, kad teisėjų, viešojo 
administravimo, teisininkų ir teisėsaugos institucijų atstovų vardu yra atliekami sukčiavimu 
pagrįsti veiksmai. Be to, peticijoje smerkiama tai, kad nagrinėjant tam tikras bylas nesiimama 
tolesnių teisinių veiksmų, taip pat vėluojama vykdyti teismo procesą, o tai laikytina 
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pagrindinių teisių pažeidimu.

Komisijos pastabos

Komisijos tarnybos atidžiai išnagrinėjo peticiją ir tinkamai atsižvelgė į joje pateiktus faktus ir 
kaltinimus. Tokie pranešimai yra naudingi informacijos šaltiniai, jiems Komisija skiria 
deramą dėmesį reguliariai rengdama teismų reformos pažangos ataskaitas, vertindama kovą su 
korupcija ir kovą su organizuotu nusikalstamumu Bulgarijoje taikant bendradarbiavimo ir 
tikrinimo mechanizmą. 

Taip pat reikia pabrėžti, kad bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmas nesuteikia Komisijai 
įgaliojimų atskirais atvejais imtis veiksmų. 

Iš esmės Komisijos įgaliojimai valstybių narių veiksmų ir neveikimo atvejais riboti, ji tik 
prižiūri, kaip taikomi Europos Sąjungos teisės aktai, kontroliuojama Teisingumo Teismo 
(plg. ES sutarties 17 straipsnio 1 dalį). Kalbant konkrečiai apie peticijos pateikėjo iškeltus su 
pagrindinėmis teisėmis susijusius klausimus, Komisija norėtų priminti, kad, remiantis 
Pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnio 1 dalimi, Chartijos nuostatos gali būti taikomos, jei 
nagrinėjamas klausimas susijęs su ES teisės įgyvendinimu. Remiantis peticijos pateikėjo 
pateikta informacija neatrodo, kad nurodytu atveju nacionalinės valdžios institucijos veikė 
įgyvendindamos Sąjungos teisę. Vadinasi, pati valstybė narė turi užtikrinti, kad būtų 
laikomasi pagrindinių teisių srityje jai nustatytų įpareigojimų, kurie apibrėžti tarptautiniuose 
susitarimuose ir jos vidaus teisės aktuose. 

Išvada

Dėl pirmiau paaiškintų priežasčių Komisija negali padėti Parlamentui nagrinėti šią peticiją.“


