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Komisja Petycji

20.4.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1081/2011, którą złożył Stanislav Georgiev (Rumunia) w sprawie 
korupcji na wysokim szczeblu w Bułgarii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, były tajny agent, pracował dla bułgarskich służb informacyjnych. 
W 2010 r. zlecono mu infiltrację sieci Dedesarite, która zajmuje się oszustwami w zakresie 
podatku VAT. Składający petycje zgromadził materiał dowodowy i wykazał, że w proceder 
zamieszani są pracownicy ważnych przedsiębiorstw sektora paliwowego, takich jak Shell, 
OMV i Lukoil, jak również urzędnicy służby cywilnej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
Urzędu Celnego, prokuratorzy itp. Po ujawnieniu tych faktów składającego petycję zaczął 
ścigać szef organizacji przestępczej. Składający petycję obawia się o swoje życie i zwraca się 
do Parlamentu Europejskiego o podjęcie interwencji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 stycznia 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

W petycji zawarta jest relacja byłego tajnego agenta, który uczestniczył w operacji przeciwko 
systemowi odpływu podatku VAT. Składający petycję twierdzi, że posiada dowody 
przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej, która ma rzekomo powiązania z organami
administracji publicznej, ministerstwem spraw wewnętrznych i prokuraturą. Donosi on, że 
jego wiedza i publiczne oświadczenia ujawniające funkcjonowanie przestępczego systemu 
i jego powiązań z instytucjami państwowymi doprowadziły do tego, że ministerstwo spraw 
wewnętrznych podjęło przeciwko niemu działania i naraziło go na groźby ze strony 
organizacji przestępczej. Nie może on powrócić do swojego życia zawodowego i uważa, że 



PE487.872v01-00 2/2 CM\899893PL.doc

PL

jego życie jest zagrożone.

Kwestie poruszone przez składającego petycję powodują poważne zaniepokojenie. Służby 
Komisji będą starać się dalej zgłębić te kwestie w kontekście regularnego monitorowania 
postępu w zakresie reformy sądownictwa, walki z korupcją i walki z przestępczością 
zorganizowaną w Bułgarii w ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji. Jednocześnie 
należy pamiętać o tym, że w ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji nie przyznaje się 
Komisji uprawnień do interweniowania w konkretnych przypadkach.


