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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 880/2011, ingediend door Petar Trojanski Penchev (Bulgaarse 
nationaliteit), namens "Facebook group supporting the courageous police officer 
from the Bulgarian Interior Ministry", over de uitlatingen van de Bulgaarse 
politieman Konstantin Ivanov inzake corruptie binnen het Bulgaarse Ministerie 
van Binnenlandse Zaken

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar de zaak van de Bulgaarse politieman Konstantin Ivanov, die onder druk 
werd gezet om ontslag te nemen, nadat hij journalisten had verteld over ongeoorloofde 
donaties aan het Bulgaarse Ministerie van Binnenlandse Zaken. De donateurs in kwestie 
zouden – als tegenprestatie voor hun schenkingen – onder andere worden vrijgesteld van 
verkeerscontroles en autokeuringen. Indiener wijst erop dat Mark Gray, woordvoerder van de 
Commissie, de kwestie van donaties aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft 
veroordeeld, onder meer in een interview met de Bulgaarse krant Saga. Indiener verzoekt het 
Europees Parlement derhalve om op te treden tegen deze vorm van corruptie, die een ernstig 
gevaar vormt voor onschuldige weggebruikers en voetgangers, en er bovendien voor te zorgen 
dat Konstantin Ivanov wordt gerehabiliteerd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 december 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012

Volgens het verzoekschrift van de "Facebook group supporting the courageous police officer" 
(groep bij Facebook ter ondersteuning van de moedige politieman) neemt de Bulgaarse politie 
donaties van particulieren en bedrijven aan. Dit kwam aan het licht nadat een politieman 
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verklaarde dat de politie een speciale lijst hanteert, met de instructie om geen controles uit te 
voeren op voertuigen van donateurs aan het Bulgaarse Ministerie van Binnenlandse Zaken. 
De politieman, Konstantin Ivanov, werd onder druk gezet om ontslag te nemen. De donateurs 
in kwestie zouden – als tegenprestatie voor hun schenkingen – onder andere worden 
vrijgesteld van verkeerscontroles en autokeuringen. 

De diensten van de Commissie hebben het verzoekschrift nauwkeurig onderzocht en kennis 
genomen van de feiten en beweringen die daarin naar voren zijn gebracht. Dergelijke 
berichten zijn nuttige inlichtingenbronnen en zullen door de Commissie in haar regelmatige 
verslaglegging over de vorderingen in Bulgarije bij de justitiële hervormingen en de strijd 
tegen corruptie en georganiseerde misdaad in het kader van het mechanisme voor 
samenwerking en toetsing (MST) aandachtig worden gevolgd.

In haar ondersteunend document bij het MST-verslag van 20 juli 2011 heeft de Commissie 
opgemerkt dat er bezorgdheid was geuit over het aannemen van donaties door de politie. De 
Commissie oordeelde dat deze praktijk afbreuk zou kunnen doen aan de onafhankelijkheid 
van het politieonderzoek. Als reactie hierop heeft het Bulgaarse Ministerie van Binnenlandse 
Zaken stappen ondernomen om het rechtskader inzake donaties te herzien en de transparantie 
te verbeteren door een openbaar onlineregister voor donaties op te zetten. In het kader van het 
MST zal de Commissie nauwlettend blijven toezien op het effect van deze maatregelen en zal 
zij hiervan verslag doen. De Commissie is weliswaar bezorgd over de vermeende praktijken, 
maar acht het belangrijk om erop te wijzen dat zij niet over het mandaat beschikt om 
strafrechtelijke onderzoeken tegen personen in te stellen. De Commissie vertrouwt erop dat de 
Bulgaarse autoriteiten het in het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens neergelegde beginsel van de rechtsstaat correct zullen 
toepassen en dat zij dergelijke praktijken – indien deze kunnen worden aangetoond – op 
doeltreffende wijze zullen aanpakken. De Commissie zou ook de aanbeveling willen doen dat 
Bulgarije de beste praktijken in andere lidstaten van de EU bestudeert wanneer het erom gaat 
een onafhankelijk toezichtorgaan voor de politie op te zetten. De Commissie benadrukt 
evenwel dat het aan de bevoegde Bulgaarse autoriteiten is om te beslissen of er al dan niet een 
strafrechtelijk onderzoek moet worden ingesteld.


