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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0880/2011 af Petar Trojanski Penchev, bulgarsk statsborger, for 
"Facebook group supporting the courageous police officer from the Bulgarian 
Interior Ministry", om den bulgarske politiofficer Konstantin Ivanovs udtalelser 
om korruption i det bulgarske indenrigsministerium

1. Sammendrag

Andrageren henviser til sagen om den bulgarske politiofficer, Konstantin Ivanov, som blev 
presset til at træde tilbage efter at have fortalt journalister om ulovlige donationer til det 
bulgarske indenrigsministerium. De pågældende donatorer skulle - til gengæld for deres 
donationer - bl.a. fritages for trafikkontrol og bilinspektion. Andrageren påpeger, at sagen om 
donationer til indenrigsministeriet er blevet påtalt af Europa-Kommissionens talsmand Mark 
Gray bl.a. i et interview i den bulgarske avis Saga. Andrageren anmoder derfor Europa-
Parlamentet om at gribe ind over for denne form for korruption, der indebærer en alvorlig fare 
for sagesløse trafikanter og fodgængere, samt om at sikre, at Konstantin Ivanov får 
oprejsning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. december 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. februar 2012

"Andragendet fra "Facebook Group Supporting the Courageous Police Officer" er en 
beretning om det bulgarske politis praksis med at acceptere donationer fra private personer og 
virksomheder. Dette kom for en dag, efter at en politibetjent berettede om, at politiet anvender 
en speciel liste med instruktion om, at der ikke skal udføres stikprøvekontrol på køretøjer 
tilhørende personer, som donerer beløb til det bulgarske indenrigsministerium. Politibetjenten, 
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Konstantin Ivanov, blev tvunget til at søge sin afsked. De pågældende donatorer skulle - til 
gengæld for deres donationer - bl.a. fritages for trafikkontrol og bilinspektion. 

Kommissionens tjenestegrene har undersøgt dette andragende nøje og bemærket de fremlagte 
kendsgerninger og påstande. Der er tale om nyttige informationskilder, som Kommissionen 
kan anvende i forbindelse med den regelmæssige rapportering om Bulgariens fremskridt 
inden for reformen af retssystemet og bekæmpelsen af korruption og organiseret kriminalitet 
under Mekanismen for Samarbejde og Kontrol (CVM).

I støttedokumentet til CVM-betænkningen af 20. juli 2011 bemærkede Kommissionen, at der 
var rapporter om bekymring over politiets praksis med at acceptere 
donationer. Kommissionen konkluderede, at denne praksis kunne kompromittere politiets 
uafhængighed i forbindelse med efterforskning. Som reaktion tog Bulgariens 
indenrigsministerium skridt til at revidere de juridiske rammer omkring donationer og 
forbedre gennemsigtigheden ved at oprette et offentligt onlineregister over 
donationer. Kommissionen overvåger fortsat virkningen af disse foranstaltninger i CVM-regi 
og vil udarbejde en rapport herom. På trods af bekymringen over sådanne påstande er det ikke 
desto mindre vigtigt at bemærke, at Kommissionen ikke har mandat til at iværksætte 
strafferetlig efterforskning mod enkeltpersoner. Kommissionen har tillid til, at de bulgarske 
myndigheder på korrekt vis vil anvende retsstatsprincippet som er nedfældet i traktaten om 
Den Europæiske Union samt i den europæiske menneskerettighedskonvention og følgelig tage 
effektivt hånd om denne form for praksis, hvis den bliver påvist. Kommissionen vil også 
henstille til, at Bulgarien studerer god praksis i andre EU-medlemsstater i forbindelse med 
oprettelse af et uafhængigt tilsynsorgan for politiet. Kommissionen understreger dog, at det er 
op til de kompetente bulgarske myndigheder at beslutte, hvorvidt en strafferetlig 
efterforskning skal iværksættes."


