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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0554/2011, którą złożył Georgi Drajev (Bułgaria) w imieniu Ruchu 
Antymafijnego, w sprawie oszustwa majątkowego oraz korupcji 
w bułgarskim mieście Burgas

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje o zakrojonych na dużą skalę oszustwach majątkowych 
w bułgarskim mieście Burgas, obejmujących pranie pieniędzy, niezgodne z prawem 
wywłaszczenia, naruszanie planów oraz regulacji środowiskowych itd. Twierdzi on, 
że sytuacja ta jest wynikiem powszechnej korupcji w administracji publicznej i sądach, która 
ogranicza możliwości poszczególnych obywateli w zakresie dochodzenia swoich praw. 
Składający petycję podkreśla, że taki stan rzeczy wiąże się z naruszeniem zarówno 
europejskiej konwencji praw człowieka, jak i Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. 
Dlatego wzywa on Parlament Europejski do interwencji poprzez podjęcie działań 
zwalczających korupcję i jej szkodliwe skutki.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 stycznia 2012 r.

W petycji złożonej w imieniu bułgarskiej organizacji nienastawionej na zysk, zwanej 
„Ruchem Antymafijnym”, zwraca się uwagę na szereg przypadków rzekomych oszustw 
związanych z nieruchomościami w rejonie miasta Burgas, obejmujących zwłaszcza 
fałszowanie dokumentów, naruszenie przepisów w zakresie planowania przestrzennego 
i regulacji środowiskowych. W petycji odniesiono się do przykładów spraw, w których 
zarzuca się nielegalne postępowanie na rzecz przedstawicieli sądownictwa, administracji 
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publicznej, środowiska zawodowego prawników i organów egzekwujących prawo. Ponadto 
w przedmiotowej petycji zwraca się uwagę na brak sądowych działań następczych 
w konkretnych sprawach, jak również opóźnienia w procesach sądowych, które są traktowane 
jako naruszenia praw podstawowych.

Uwagi Komisji

Służby Komisji skrupulatnie przeanalizowały tę petycję i należycie uwzględniły fakty 
i zarzuty w niej określone. Takie sprawozdania są użytecznym źródłem informacji i Komisja 
poświęca im należytą uwagę w kontekście swoich regularnych sprawozdań dotyczących 
postępu w reformie sądownictwa, walki z korupcją i walki z przestępczością zorganizowaną 
w Bułgarii w ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji. 

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji nie 
przyznaje się Komisji uprawnień do interweniowania w konkretnych przypadkach. 

Z zasady uprawnienia Komisji w odniesieniu do działań i zaniechań państw członkowskich 
ograniczają się do nadzoru nad stosowaniem prawa Unii pod kontrolą Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (por. art. 17 ust. 1 Traktatu UE). Jeżeli chodzi o kwestie 
praw podstawowych poruszone przez składającego petycję, Komisja pragnie przypomnieć, że 
zgodnie z art. 51 ust. 1 karty praw podstawowych, na postanowienia tej karty można powołać 
się jedynie, jeśli poruszana sprawa odnosi się do wdrażania prawa UE. Informacje 
dostarczone przez składającego petycję nie pozwalają na stwierdzenie, że władze krajowe 
podjęły w tej sprawie działania w ramach wdrażania prawa UE. Zatem państwo członkowskie 
powinno zapewnić wypełnianie swoich zobowiązań odnośnie do praw podstawowych, 
wynikających zarówno z umów międzynarodowych, jak i ustawodawstwa krajowego. 

Wniosek

Ze względu na wyżej wymienione powody Komisja nie ma odpowiednich kompetencji 
pozwalających na pomoc Parlamentowi w rozpatrzeniu przedmiotowej petycji.


