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PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0554/2011 imressqa minn Georgi Drajev, ta’ ċittadinanza Bulgara, 
f’isem il-Moviment kontra l-Mafja, dwar il-frodi fil-proprjetà u l-korruzzjoni 
fil-belt Bulgara ta’ Burgas

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar frodi fil-proprjetà estensiva fil-belt Bulgara ta’ Burgas, li 
tinvolvi ħasil ta' flus, esproprjazzjonijiet irregolari, ksur tar-regolamenti tal-ippjanar u tal-
ambjent, eċċ. Huwa jgħid li din is-sitwazzjoni hija dovuta għall-korruzzjoni mifruxa fl-
amministrazzjoni pubblika u fil-qrati, li iddgħajjef il-possibilitajiet taċ-ċittadini individwali 
biex jiddefendu drittijiethom.   Il-petizzjonant jenfasizza li din is-sitwazzjoni tinvolvi ksur 
kemm tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem kif ukoll tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-UE.  Għaldaqstant, huwa jistieden lill-Parlament Ewropew biex 
jintervieni billi jniedi miżuri għall-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-konsegwenzi detrimentali 
tagħha.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Settembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Tweġiba tal-Kummisjoni, li waslet fis-27 ta’ Jannar 2012

Il-petizzjoni tal-organizzazzjoni Bulgara mingħajr qligħ “Moviment kontra l-Mafja” 
tirrapporta numru ta’ allegati każi ta’ frodi fil-proprjetà fir-reġjun ta’ Burgas, li jinvolvu l-
aktar il-frodi tad-dokumenti u ksur ta’ regolamenti tal-ippjanar u l-ambjent. Tirreferi għal 
eżempji ta’ każi li qed tallega fir-rigward tagħhom atti frodulenti f'isem ir-rappreżentanti tal-
korpi ġudizzjarji, tal-amministrazzjoni pubblika, tal-professjonijiet legali u tal-infurzar tal-
liġi. Barra minn hekk, il-petizzjoni tirrapporta n-nuqqas ta’ segwitu ġudizzjarju ta’ każi 
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speċifiċi kif ukoll dewmien fil-proċess ġudizzjarju, li huma kkunsidrati ekwivalenti għal ksur 
tad-drittijiet fundamentali.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Is-servizzi tal-Kummissjoni eżaminaw bir-reqqa l-petizzjoni u ħadu nota b’mod xieraq tal-
fatti u l-allegazzjonijiet irrappurtati fiha. Rapporti bħal dawn huma sorsi bżonjużi ta’ 
informazzjoni u jingħataw l-attenzjoni dovuta mill-Kummissjoni fil-kuntest tar-rappurtar 
regolari tagħha tal-progress fir-riforma ġudizzjarja, il-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-ġlieda 
kontra l-kriminalità organizzata fil-Bulgarija taħt il-Mekkaniżmu ta’ Kooperazzjoni u 
Verifika. 

Fl-istess ħin, għandu jiġi enfasizzat li l-Mekkaniżmu ta’ Kooperazzjoni u Verifika ma jagħtix 
lill-Kummissjoni l-mandat biex tintervjeni f’każi individwali. 

Bħala kwistjoni ta’ prinċipju, is-setgħat tal-Kummissjoni fir-rigward ta’ atti u omissjonijiet 
mill-Istati Membri huma limitati għas-sorveljanza tal-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni, taħt il-
kontroll tal-Qorti tal-Ġustizzja (ara Artikolu 17 (1) TUE). Fir-rigward b’mod partikolari tal-
kwistjonijiet tad-drittijiet fundamentali mqajma mill-petizzjonant, il-Kummissjoni tfakkar li, 
skont l-Artikolu 51 (1) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, id-dispożizzjonijiet tal-Karta  
jistgħu jiġu invokati jekk il-kwistjoni involuta tirreferi għall-implimentazzjoni tal-liġi tal-UE. 
Fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, ma jidhirx li fil-kwistjoni 
msemmija, l-awtoritajiet nazzjonali aġixxew fl-ambitu tal-implimentazzjoni tal-liġi tal-
Unjoni. Huwa għalhekk f’idejn l-Istat Membru li jiżgura li l-obbligi tiegħu li jirrigwardaw id-
drittijiet fundamentali – b'riżultat minn ftehimiet internazzjonali u mil-leġiżlazzjoni interna 
tagħhom – jiġu rrispettati. 

Konklużjoni

Għar-raġunijiet  spjegati hawn fuq, il-Kummissjoni mhix fil-pożizzjoni li tassisti lill-
Parlament b’din il-petizzjoni.


