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Suġġett: Petizzjoni 0880/2011, imressqa minn Petar Trojanski Penchev, ta’ 
ċittadinanza Bulgara, f’isem il-‘Grupp fuq Facebook b’appoġġ tal-uffiċjal 
kuraġġuż tal-pulizija mill-Ministeru għall-Intern Bulgaru’, dwar l-
istqarrijiet tal-uffiċjali tal-pulizija Bulgaru Konstantin Ivanov dwar il-
korruzzjoni fi ħdan il-Ministeru għall-Intern Bulgaru 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għall-każ tal-uffiċjal tal-pulizija Bulgaru Konstantin Ivanov, li 
ġġiegħel jirriżenja wara li hu informa lill-ġurnalisti dwar donazzjonijiet illegali lill-Ministeru 
Għall-Intern Bulgaru. Huwa allegat li bi tpattija għad-donazzjonijiet tagħhom, fost affarijiet 
oħrajn, id-donaturi kkonċernati ġew eżentati minn kontrolli tat-traffiku u spezzjonijiet tal-
vetturi. Il-petizzjonant jinnota li l-kwistjoni tad-donazzjonijiet lill-Ministeru għall-Intern ġiet 
ikkritikata mill-kelliem tal-Kummissjoni Mark Gray, inkluż f’intervista mal-gazzetta Bulgara 
Saga. Għaldaqstant, il-petizzjonant jitlob li l-Parlament Ewropew jintervjeni b’rabta ma’ din 
il-forma ta’ korruzzjoni, li thedded b’mod serju utenti tat-triq innoċenti u persuni mixjin, u li 
barra minn hekk jiżgura li Konstantin Ivanov jingħata kumpens.

2. Ammissibiltà

Iddikkjarata ammissibbli fil-5 ta’ Diċembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Frar 2012

Il-petizzjoni tal-Grupp fuq Facebook b’Appoġġ tal-Uffiċjal Kuraġġuż tal-Pulizija tirrapporta 
prattika tal-pulizija Bulgara li taċċetta donazzjonijiet minn persuni privati u kumpaniji.  Din 
ħarġet fid-deher wara li uffiċjal tal-pulizija rrapporta li l-pulizija tuża lista speċjali ta’ 
istruzzjonijiet sabiex ma tagħmilx kontrolli għall-għarrieda fuq vetturi ta’ donaturi tal-
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Ministeru tal-Intern Bulgaru. L-uffiċjal tal-pulizija, Konstantin Ivanov, ġġiegħel jirriżenja. 
Huwa allegat li bi tpattija għad-donazzjonijiet tagħhom, fost affarijiet oħrajn, id-donaturi 
kkonċernati ġew eżentati minn kontrolli tat-traffiku u spezzjonijiet tal-vetturi. 

Is-servizzi tal-Kummissjoni eżaminaw fid-dettall il-petizzjoni u ħadu nota tal-fatti u l-
allegazzjonijiet imsemmijin fiha.  Tali rapporti huma sors importanti ta’ informazzjoni u 
jingħataw l-attenzjoni xierqa mill-Kummissjoni fil-kuntest tar-rappurtar regolari tagħha fuq il-
progress fir-riforma ġudizzjarja, il-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità 
organizzata fil-Bulgarija skont il-Mekkaniżmu ta’ Kooperazzjoni u Verifika (CVM).

Fid-dokument tagħha b'appoġġ għar-rapport tas-CVM tal-20 ta’ Lulju 2011, il-Kummissjoni  
nnotat li ġie rrapportat tħassib dwar il-prattika tal-pulizija li taċċetta donazzjonijiet.  Il-
Kummissjoni kkonkludiet li din il-prattika tista’ tikkomprometti l-indipendenza tal-
investigazzjoni tal-pulizija. Bħala risposta, il-Ministeru tal-Intern Bulgaru ħa passi sabiex 
jirrevedi l-qafas legali dwar donazzjonijiet u jtejjeb it-trasparenza billi jistabbilixxi reġistru 
pubbliku ta’ donazzjonijiet onlajn. Il-Kummissjoni ser tkompli bil-monitoraġġ tal-impatt ta’ 
dawn il-miżuri fil-kuntest tas-CVM u  se tirrapporta dwaru. Filwaqt li tinsab ikkonċernata 
dwar allegazzjonijiet simili, fl-istess ħin taq' min jinnota li l-Kummissjoni m’għandhiex 
mandat sabiex tordna investigazzjonijiet kriminali kontra individwi. Il-Kummissjoni toqgħod 
fuq l-awtoritajiet Bulgari sabiex japplikaw b’mod korrett l-istat tad-dritt kif stabbilit fit-Trattat 
tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fil-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem u 
għaldaqstant jindirizzaw b’mod effettiv tali prattiċi jekk jiġu ppruvati. Il-Kummissjoni 
tirrakkomanda wkoll li l-Bulgarija tistudja l-aqwa prattiċi fi Stati Membri oħra tal-UE dwar il-
ħolqien ta’ korp indipendenti ta’ sorveljanza fuq il-pulizija. Il-Kummissjoni tissottolinja li 
madankollu huwa kompitu tal-awtoritajiet Bulgari li jiddeċiedu jekk inedux investigazzjoni 
kriminali jew le. 


