
CM\892915LV.doc PE483.595v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

17.2.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0880/2011, ko Facebook domubiedru grupas vārdā, kura 
atbalsta drosmīgo policistu, kas strādāja Bulgārijas Iekšlietu ministrijas 
pakļautībā, iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Petar Trojanski Penchev, 
par Bulgārijas policista Konstantin Ivanov paziņojumiem par korupciju 
Bulgārijas Iekšlietu ministrijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz Bulgārijas policista Konstantin Ivanov gadījumu, kurš 
bija spiests atkāpties no amata pēc tam, kad informēja žurnālistus par nelikumīgiem 
ziedojumiem Bulgārijas Iekšlietu ministrijai. Cita starpā apmaiņā pret ziedojumiem attiecīgie 
ziedotāji, iespējams, nav tikuši pakļauti pārbaudēm uz ceļiem un transportlīdzekļu pārbaudēm. 
Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka kritiku par lietu saistībā ar ziedojumiem Iekšlietu 
ministrijai ir izteicis Komisijas pārstāvis Mark Gray, tostarp intervijā ar Bulgārijas laikraksta 
Saga pārstāvjiem. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu iejaukties saistībā 
ar šo korupcijas formu, kas rada nopietnu apdraudējumu nevainīgiem ceļu lietotājiem un
gājējiem, un nodrošināt kompensācijas izmaksu Konstantin Ivanov.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 5. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 17. februārī

Facebook domubiedru grupas, kas atbalsta drosmīgo policistu, iesniegtajā lūgumrakstā tiek 
ziņots par Bulgārijas policijas praksi pieņemt ziedojumus no privātpersonām un 
uzņēmumiem. Tas nāca klajā pēc policista ziņojuma, ka policisti izmanto īpašu sarakstu ar 
norādījumiem par to, ka tiem nav jāveic Bulgārijas Iekšlietu ministrijas ziedotāju 
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transportlīdzekļu pārbaudes. Policists Konstantin Ivanov bija spiests atkāpties no amata. Cita 
starpā apmaiņā pret ziedojumiem attiecīgie ziedotāji, iespējams, nav tikuši pakļauti 
pārbaudēm uz ceļiem un transportlīdzekļu pārbaudēm. 

Komisijas dienesti ir rūpīgi izskatījuši šo lūgumrakstu un pienācīgi ņēmuši vērā tajā paustos 
faktus un apsūdzības. Šādi ziņojumi ir noderīgi informācijas avoti un ir pievēruši pienācīgu 
Komisijas uzmanību saistībā ar tās regulārajiem ziņojumiem par virzību tiesu sistēmas 
reformēšanā un cīņā pret korupciju un organizēto noziedzību Bulgārijā saskaņā ar Sadarbības 
un pārbaudes mehānismu (SPM).

SPM 2011. gada 20. jūlija ziņojumam pievienotajos dokumentos Komisija norādīja par 
saņemtajām bažām saistībā ar policijas praksi pieņemt ziedojumus. Komisija secināja, ka šāda 
prakse var kompromitēt policijas izmeklēšanas neatkarīgumu. Atbildot uz to, Bulgārijas 
Iekšlietu ministrija veica pasākumus ziedojumu tiesiskās sistēmas pārskatīšanai un 
caurredzamības uzlabošanai, izveidojot publisku ziedojumu reģistru tiešsaistē. Komisija 
turpina uzraudzīt šo pasākumu ietekmi SPM mehānisma kontekstā un sniegs par to ziņojumu. 
Lai arī Komisiju satrauc šādas apsūdzības, tomēr ir svarīgi ņemt vērā, ka tai nav pilnvaru 
izdot rīkojumu par kriminālizmeklēšanu pret atsevišķām personām. Komisija tic, ka 
Bulgārijas varas iestādes atbilstoši piemēro tiesiskuma principus, kas ietverti Līgumā par 
Eiropas Savienību un Eiropas Cilvēktiesību konvencijā, un tādējādi efektīvi risina šādus 
gadījumus, ja tie ir pierādīti. Komisija arī iesaka Bulgārijai izpētīt pozitīvo pieredzi citās ES 
dalībvalstīs saistībā ar neatkarīgas struktūras izveidi policijas pārraudzībai. Tomēr Komisija 
uzsver, ka lēmums par to, vai kriminālizmeklēšana būtu vai nebūtu jāuzsāk, ir atkarīgs no 
Bulgārijas kompetentajām varas iestādēm.


