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Tárgy: Sztaniszlav Georgijev bolgár állampolgár által benyújtott 1081/2011. számú 
petíció Bulgáriában egy magas szinten elkövetett korrupcióról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója titkos ügynök volt, a bolgár hírszerzési szolgálatnál dolgozott. 2010-ben 
megbízást kapott, hogy épüljön be a Dedesarite héacsalással foglalkozó hálózatba. A petíció 
benyújtója bizonyítékokat gyűjtött és bebizonyította, hogy a rendszerben olyan jelentős 
olajcégek mint a Shell, az OMV és a Lukoil, valamint a belügyminisztérium, a 
vámigazgatóság, az ügyészség stb. alkalmazottai is érintettek. A leleplezést követően a petíció 
benyújtóját elkezdte zaklatni a bűnszervezet főnöke. A petíció benyújtója az életéért aggódik 
és az Európai Parlament közbenjárását kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. január 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.

A petíció egy korábbi titkos ügynök beszámolója, aki részt vett egy héacsalással foglalkozó 
hálózattal szembeni műveletben. A petíció benyújtója azt állítja, hogy bizonyítékokkal 
rendelkezik egy – állítólag a közigazgatási szervekkel, a belügyminisztériummal és az 
ügyészséggel is kapcsolatban álló – szervezett bűnözői csoporttal szemben. A petíció 
benyújtója elmondja, hogy a bűnszervezet működésére, illetve állami intézményekkel való 
kapcsolatára vonatkozó ismeretei és nyilvános kijelentései miatt a belügyminisztérium eljárást 
indított ellene, és a bűnszervezettől is fenyegetéseket kap. A petíció benyújtója nem tudja 
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folytatni a munkáját és úgy érzi, hogy veszélyben van az élete.

A petíció benyújtója által felvetett kérdések komoly aggodalomra adnak okot. A bizottsági 
szolgálatok mélyebben fel kívánják tárni ezeket a kérdéseket az igazságügyi reform, valamint 
a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem terén – az együttműködési és ellenőrzési 
mechanizmus keretében – Bulgáriában elért haladásról szóló rendszeres nyomon 
követésükben. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy az együttműködési és ellenőrzési 
mechanizmus nem jogosítja fel a Bizottságot az egyedi esetekben való fellépésre.


