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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0554/2011, ko Antimafia Movement vārdā iesniedza 
Bulgārijas valstspiederīgais Georgi Drajev, par krāpšanu darījumos ar 
nekustamo īpašumu un korupciju Burgasā, Bulgārijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par plaša mēroga krāpšanu darījumos ar nekustamo īpašumu 
Burgasā, Bulgārijā, kas saistīta ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nelikumīgu 
atsavināšanu, plānošanas un vides noteikumu pārkāpumiem utt. Viņš apgalvo, ka šādu 
situāciju radījusi valsts iestādēs un tiesās plaši izplatītā korupcija, kas mazina katra iedzīvotāja 
iespējas aizstāvēt savas tiesības. Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka šāda situācija uzskatāma 
gan par Eiropas Cilvēktiesību konvencijas, gan par ES Pamattiesību hartas pārkāpumu. Tāpēc 
viņš aicina Eiropas Parlamentu risināt šo jautājumu un ierosināt korupcijas un tās bīstamās 
ietekmes izskaušanas pasākumus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 23. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. janvārī

Bulgārijas bezpeļņas organizācijas Anti-mafia Movement (Kustība pret mafiju) lūgumrakstā 
ziņots par vairākiem gadījumiem, kad Burgasas reģionā, iespējams, notikusi krāpšana 
darījumos ar nekustamo īpašumu, jo īpaši dokumentu viltošana, un plānošanas un vides 
noteikumu pārkāpumi. Lūgumrakstā minēti piemēri, saistībā ar kuriem varētu būt notikušas 
krāpnieciskas darbības no tiesu, valsts iestāžu, juridiskās profesijas un tiesībaizsardzības 
iestāžu pārstāvju puses. Turklāt lūgumrakstā nosodīts fakts, ka atsevišķos gadījumos nav bijis 
nekādas tiesiskās uzraudzības, kā arī tiesas procesa kavēšanās, kas ir tik ievērojama, ka ir 
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uzskatāma par pamattiesību pārkāpumu.

Komisijas novērojumi

Komisijas dienesti ir rūpīgi izskatījuši lūgumrakstu un ņēmuši vērā tajā minētos faktus un 
apgalvojumus. Šādi ziņojumi ir noderīgs informācijas avots, un, tā kā Komisija regulāri 
sagatavo ziņojumus par progresu tiesu reformu jomā, cīņā pret korupciju un organizēto 
noziedzību Bulgārijā saskaņā ar Sadarbības un pārbaudes mehānismu, tā tiem pievērš 
pienācīgu uzmanību. 

Vienlaikus jāuzsver, ka Sadarbības un pārbaudes mehānisms Komisijai nedod tiesības 
iejaukties atsevišķos gadījumos. 

Principā Komisijas pilnvaras attiecībā uz dalībvalstu darbību un bezdarbību ir ierobežotas —
tā uzrauga Savienības tiesību aktu noteikumu piemērošanu, ko kontrolē Eiropas Savienības 
Tiesa (sk. LES 17. panta 1. punktu). Īpaši attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja norādītajiem 
pamattiesību jautājumiem Komisija vēlas atgādināt, ka saskaņā ar Pamattiesību hartas 
51. panta 1. punktu hartas noteikumus var piemērot tikai tad, ja attiecīgais jautājums attiecas 
uz ES tiesību aktu īstenošanu. Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, 
nešķiet, ka attiecībā uz norādīto jautājumu valsts iestādes rīkojās, īstenojot Savienības tiesību 
aktus. Tāpēc tikai dalībvalstij ir jānodrošina, lai valsts pildītu starptautiskajos nolīgumos un 
attiecīgās valsts tiesību aktos noteiktos pienākumus attiecībā uz pamattiesību ievērošanu. 

Secinājums

Iepriekš minēto iemeslu dēļ Komisija nevar Parlamentam palīdzēt šā lūgumraksta izskatīšanā.


