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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0880/2011, którą złożył Petar Trojanski Penchev (Bułgaria) w imieniu 
„grupy na portalu społecznościowym Facebook utworzonej na rzecz poparcia 
odważnych oficerów policji z bułgarskiego Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych”, w sprawie wypowiedzi bułgarskiego oficera policji 
Konstantina Ivanova

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odnosi się do sprawy bułgarskiego oficera policji Konstantina Ivanova, 
którego zmuszono do złożenia rezygnacji po tym, jak poinformował dziennikarzy 
o nielegalnych darowiznach na rzecz bułgarskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 
Darczyńcy, w zamian za swoje darowizny, mieli m.in. zostać wyłączeni z kontroli drogowych 
oraz przeglądów pojazdów. Składający petycję zauważa, że rzecznik Komisji Mark Gray, 
m.in. w wywiadzie dla bułgarskiej gazety Saga, krytycznie wyrażał się o sprawie darowizn na 
rzecz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dlatego składający petycję zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o podjęcie interwencji w związku z rzeczoną formą korupcji, która 
stanowi poważne zagrożenie dla nieświadomych uczestników ruchu drogowego oraz 
pieszych, a także o dopilnowanie, by Konstantin Ivanov otrzymał stosowne odszkodowanie.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 5 grudnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

Petycja grupy na portalu społecznościowym Facebook utworzonej na rzecz poparcia 
odważnych funkcjonariuszy bułgarskiej policji odnosi się do praktyki bułgarskiej policji 
polegającej na przyjmowaniu darowizn od osób prywatnych i przedsiębiorstw. Sprawa wyszła 
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na jaw po tym, jak pewien funkcjonariusz policji zgłosił, że policja posługuje się specjalną 
listą zawierającą polecenie nieprzeprowadzania kontroli drogowych pojazdów darczyńców 
bułgarskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Policjant Konstantin Ivanov został 
zmuszony do złożenia rezygnacji. Darczyńcy, w zamian za swoje darowizny, mieli m.in. 
zostać wyłączeni z kontroli drogowych oraz przeglądów pojazdów. 

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.

W dokumencie pomocniczym do rzeczonego mechanizmu z dnia 20 lipca 2011 r. Komisja 
zauważyła, że zgłaszane są obawy w związku z praktykowaniem w policji przyjmowania 
darowizn. Komisja doszła do wniosku, że taka praktyka może postawić pod znakiem 
zapytania kwestię niezależności policyjnych procedur dochodzeniowych. W odpowiedzi 
bułgarskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poczyniło kroki w celu skorygowania ram 
prawnych w zakresie darowizn oraz poprawienia przejrzystości poprzez ustanowienie 
publicznego rejestru darowizn. Komisja nadal monitoruje skutki przedsięwziętych środków w 
ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji i przedłoży w tej sprawie sprawozdanie. Warto 
podkreślić, że pomimo obaw wywołanych postawionymi zarzutami Komisja nie ma mandatu, 
aby nakazać wszczęcie dochodzenia przeciwko osobom indywidualnym. Komisja polega na 
bułgarskich organach władzy w zakresie prawidłowego stosowania rządów prawa zgodnie z 
Traktatem o Unii Europejskiej oraz europejską konwencją praw człowieka i skutecznego 
eliminowania takich praktyk w przypadku ich dowiedzenia. Komisja zaleca także, aby 
Bułgaria przyjrzała się najlepszym praktykom w innych państwach członkowskich w zakresie 
ustanawiania niezawisłych organów nadzorujących policji. Jednakże Komisja podkreśla, że 
decyzja w kwestii wszczęcia dochodzenia w rzeczonej kwestii należy do właściwych władz 
bułgarskich.


