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Għanijiet tal-missjoni fil-Bulgarija

Mindu l-Bulgarija ssieħbet fl-Unjoni Ewropea fl-1 ta’ Jannar 2007, ċittadini Bulgari użaw id-
dritt tagħhom b’mod attiv biex iressqu petizzjonijiet lill-Parlament Ewropew. Il-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet sa issa rċieva 88 petizzjoni minn ċittadini Bulgari, u 27 petizzjoni 
intbagħtu lill-Kummissjoni Ewropea għal aktar investigazzjoni. 

Numru kbir tal-petizzjonijiet għandhom x’jaqsmu mal-ħarsien tal-ambjent, iżda problemi 
relatati mal-infrastruttura tat-trasport u s-sigurtà, mad-drittijiet fundamentali u mal-benessri 
tat-tfal kienu wkoll is-suġġett ta’ xi petizzjonijiet.

F’dan il-kuntest iż-żjara fil-Bulgarija kellha l-għan li tifhem sewwa s-sitwazzjoni fil-Bulgarija 
u l-problemi deskritti miċ-ċittadini Bulgari fil-petizzjonijiet tagħhom, kif ukoll biex turi 
pubblikament ix-xogħol u l-oqsma ta’ attività tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet. Iż-żjara tat 
ukoll l-opportunità lill-parteċipanti biex jiltaqgħu mal-awtoritajiet Bulgari u biex jiddiskutu l-
kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonanti.

Il-missjoni

Id-delegazzjoni l-ewwel tmexxiet minn Marcin Libicki, chairperson, imbagħad minn Kathy 
Sinnott, viċi-chairperson. Iż-żjara bdiet b’laqgħat mal-petizzjonanti f’Sofija. Tkompliet bi 
skambji ta’ opinjonijiet ma’ petizzjonanti u żjarat in sutu f’Rila, Chelopech u Gabrovo, u 
spiċċat f’Sofija b’laqgħat mal-Ministeru għat-trasport, il-Ministeru għall-Ambjent u l-
Ministeru għall-Affarijiet Soċjali.

Laqgħa mal-petizzjonanti f’Sofija

L-ewwel skambju ta’ opinjonijiet mal-petizzjonanti sar nhar it-Tnejn 27 ta’ Ottubru f’Sofija.  
Barra mill-petizzjonanti, li kellhom il-petizzjonijiet tagħhom fuq l-aġenda taż-żjara, id-
delegazzjoni ltaqgħet ukoll mal-petizzjonanti li ssottomettew il-petizzjoni 453/2007 dwar l-
allegat negliġenza mill-Bulgarija biex taċċerta l-kaġun tat-telfa ta’ vapur fil-Baħar l-Iswed u 
l-operazzjonijiet ta’ salvataġġ, u ma’ min kien ivvjaġġa minn Varna għal Sofija għall-iskop 
tal-laqgħa. Il-petizzjonanti, qraba tal-14-il baħri neqsin mill-“Hera”, vapur li kien itajjar il-
bandiera Kambodjana, li għereq fi Frar 2004 fil-Baħar l-Iswed ftit mili ’l bogħod mill-Bosfru, 
ikkritikaw il-fallimenti u l-inkonsistenzi fl-investigazzjonijiet li tmexxew mill-awtoritajiet 
Bulgari, u rreferew għall-fatt li aktar minn sena u nofs wara s-sottomissjoni tal-petizzjoni 
tagħhom għadhom ma rċevew l-ebda indikazzjoni mill-istituzzjonijiet tal-UE dwar ir-rieda 
tagħhom li jintervjenu sabiex jikxfu l-fatti u jistabbilixxu ta’ min hu t-tort u x’ġara mill-baħrin 
neqsin. Il-verżjoni uffiċjali mogħtija mill-awtoritajiet Torok u Bulgari kienet li l-vapur għereq 
minħabba l-maltemp. Iżda, ritratti mis-satellita tad-data, ħin u pożizzjoni tal-inċident juru 
missjonijiet navali ta’ tliet sottomarini, tnejn Torok u wieħed Russu. Matul il-missjoni, 
wieħed mis-sottomarini Torok tefa’ torpedo u għerreq il-‘Hera’. L-ekwipaġġ tas-sottomarin 
Russu abbandunaw il-vapur tagħhom taħt kundizzjonijiet ta’ emerġenza. Żewġ ħelikopters
militari salvaw kemm lill-ekwipaġġ Russu u kemm lil dak Bulgaru. Sigħat wara l-inċident, 
kanal televiżiv Tork u ieħor Grieg xandru mill-gżira fil-Baħar Marmara fejn l-ekwipaġġi
kienu ġew trasferiti. Minn dak iż-żmien ’l hawn ma kien hemm l-ebda aħbar mill-14-il 
membru tal-ekwipaġġ. Il-petizzjonanti għalhekk, talbu lid-delegazzjoni biex tkompli 
tistħarreġ b’mod attiv dwar il-petizzjoni tagħhom u tassigura li l-awtoritajiet Bulgari 
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jikkonformaw bis-sħih mar-regoli li jirregolaw l-investigazzjoni ta’ mwiet u inċidenti li jsiru 
fuq il-baħar. Wara l-iskambji tal-opinjonijiet, iċ-chairperson iddikjara li d-delegazzjoni se 
tqajjem il-kwistjoni mal-ministru għat-trasport waqt il-laqgħa prevista għal Ħamis 30 ta’ 
Ottubru.

Sussegwentement, id-delegazzjoni ltaqgħet mal-petizzjonanti li ssottomettew il-petizzjoni 
0795/2007 minn Latchezar Popov, f’isem is-Sinodu Qaddis tal-Knisja Bulgara Ortodossa, 
dwar l-allegati ksur tal-Karta Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem rigward il-libertà tar-
reliġjon, il-propjetà privata, id-dritt għal proċess ġust fil-qorti u d-drittijiet soċjali,
immexxija mill-kap tas-"Sinodu Alternattiv", il-Metropolitan Inokenty. Iż-żewġ fergħat tal-
Knisja Bulgara Ortodossa tfaċċaw wara xiżma fl-1992 immexxija minn dawk li allegaw li l-
Patrijarka Maksim kien ġie elett b’mod mhux kanonikali bħala l-kap tal-Knisja fl-1971 billi 
fil-verità kien innominat mill-awtoritajiet Komunisti ta’ dak iż-żmien. F’dawn l-aħħar snin  
uffiċjali appoġġjaw bis-sħiħ lill-Patrijarkat (li jżomm ukoll ir-rikonoxximet tal-kumplament 
tad-dinja Ortodossa) u ddikjaraw li l-liġi kontroversjali Bulgara tal-2002 dwar ir-reliġjon 
kienet speċifikament maħsuba biex terġa’ tgħaqqad il-Knisja Ortodossa maqsuma. Wara li 
żdiedet l-ostilità uffiċjali għas-"Sinodu Alternattiv", kif kienu mlaqqmin l-avversarji tal-
Patrijarka Maksim, l-awtoritajiet keċċew lis-segwaċi kollha tas-Sinodu Alternattiv mill-
knejjes tagħhom  f’attakk kbir għal għarrieda f’Lulju 2004. L-uffiċjali mbagħad iddikjaraw it-
tmiem tax-xiżma, minkejja l-eżistenza ta’ ħafna parroċċi tas-Sinodu Alternattiv, li jitħabtu
biex jgħixu mingħajr mezzi. L-ostilità uffiċjali tkompliet, u l-petizzjonanti jikkwotaw l-
Artikolu 10 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 9 li 
jikkorrispondi mal-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem. Wara l-iskambju ta’ 
opinjonijiet, iċ-chairmperson qal li d-delegazzjoni se tqajjem il-kwistjoni mal-ministeru għall-
affarijiet soċjali waqt il-laqgħa prevista għal Ħamis 30 ta’ Ottubru, li l-Kumitat għall-
Petizzjonijiet se jagħmel pressjoni fuq l-UE u l-awtoritajiet Bulgari biex isibu soluzzjoni, u li 
d-diskussjoni fuq is-suġġett se tkompli f’xi laqgħa li għad trid issir tal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet fil-preżenza tal-petizzjonanti.

Il-parti l-kbira tad-diskussjoni kienet iddedikata għall-petizzjonijiet dwar Rila u Natura 2000, 
u kien hemm 19-il petizzjonant1 preżenti.  Il-petizzjonanti għamlu preżentazzjoni bil-
PowerPoint biex jenfasizzaw li l-Park Nazzjonali ta’ Rila huwa ċċertifikat bħala  parti min-
Netwerk taz-Żoni Protetti (PAN) żviluppati mill-Fond Dinji għan-Natura (WWF) u 
Molecaten, grupp Olandiż tat-turiżmu sostenibbli.  Din hija waħda mill-akbar zoni protetti tal-
Ewropa u fiha artijiet mhux mittiefsa mill-bniedem, xi ħaġa rari fuq il-kontinent. 

Id-diversità tal-flora u l-fawna fil-Muntanji Rila hija għanja – 17-il speċi ta’ pjanti huma 
endemiċi għaz-zona, filwaqt li 15 huma mhedda u 2 jinsabu fil-periklu. Fost l-ispeċi tal-
annimali hemm għadd kbir ta’ fdalijiet glaċjali, li jinkludu l-ġurdien (vole) tas-silġ, wieħed 
minn 158 speċi protetti bil-Konvenzjoni ta’ Berna dwar il-Konservazzjoni tal-Ħajja Selvaġġa 
u l-Ħabitats Naturali Ewropej. Filwaqt li l-bini ta’ toroq ġodda, qtugħ u tneħħija ta’ siġar u lift 
għal dawk li jiskijaw qegħdin isiru fil-konfini tal-Park Nazzjonali ta’ Rila, żviluppi prinċipali 
oħra, inlużi toroq oħra, lukandi u appartamenti huma ppjanati fiz-zona tal-madwar.  Ħafna 
minn dal-bini jaħbat f’dak li hu magħruf bħala z-“Zona Buffer ta’ Rila ”, li hija proposta biex
ssir parti miz-zona protetta taħt in-netwerk ambjentali ta’ Natura 2000. Bħala parti min-

                                               
1 Petizzjonijiet 196/2007, 507/2007, 745/2007, 997/2007, 1082/2007, 1503/2007, 526/2008, 1334/2008, 
1335/2008, 1336/2008 and 1337/2008.
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netwerk, l-iżviluppi kollha jkunu suġġetti għal reviżjoni skond l-istandards ambjentali 
stabbiliti minn inizjattiva tal-UE. Fid-29 ta’ Novembru, 2007, il-Ministeru Bulgaru għall-
Ambjent u l-Ilma neħħa z-zona mil-lista li kien issottometta lill-Kummissjoni Ewropea, billi 
allega li għandu provi xjentifiċi għal din l-ommissjoni. Din l-azzjoni wasslet lill-Ministeru 
Bulgaru għall-Ambjent taħt skrutinju minn organizzazzjonijiet ambjentali lokali u 
internazzjonali. 

Il-petizzjonanti enfasizzaw li mhux qegħdin isiru studji tal-impatt, u li żviluppaturi qegħdin
jaqsmu l-proġetti f’unitajiet iżgħar sabiex jevitaw l-EIA.  Huma qalu wkoll li fiċ-ċentri 
turistiċi ġodda tal-iskijjar hemm ’l hekk imsejħa art imparta. Ħafna mill-petizzjonanti li kien 
hemm għal-laqgħa għandhom jakkumpanjaw id-delegazzjoni waqt iż-żjara in situ f’Rila nhar 
it-Tlieta.

Waqt laqgħa informali ma’ Kathy Sinnott, il-viċi chairperson, nhar it-Tlieta filgħodu, Maria 
Iotova, ġurnalista minn Darik Radio, li kienet qed tirrappreżenta lill-petizzjonanti li 
ssottomettew il-petizzjoni 911/2008 dwar każijiet ta’ pedofilija, inċidenti ma’ tfal, u krimini u
vjolenza kontra t-tfal u orfni fil-Bulgarija għal dawn l-aħħar sentejn issottomettiet reġistru ta’ 
każi bħal dawn għall-aħħar tliet snin (2005-2008). Bir-rapport u l-istatistika tagħhom il-
petizzjonanti kienu qed jittamaw li l-istituzzjonijiet tal-UE se jeżaminaw fil-fond il-każijiet ta’ 
vjolenza fuq tfal Bulgari u jagħtu sehemhom biex isolvu l-problema, li hija kkaratterizzata 
minn nuqqas ta’ ġustizzja adegwata.

Żjara fil-Park Naturali ta’ Rila

L-MPEs, akkumpanjati mill-petizzjonanti, żaru Borovets, Govedartsi, Iskrovete u  Panichiste 
fil-Park Naturali ta’ Rila. Il-proġetti ta’ ċentri tal-iskijjar li żaru kienu l-proġetti ta’ Super 
Borovets (Iskrovete-Govedartsi-Maliovitsa) u Panichiste (Panichiste-Ezerata-Kaboul).  
Membri tal-komunitajiet lokali wkoll ingħaqdu mad-delegazzjoni waqt iż-żjara.

Dawn il-proġetti huma maħsuba biex ikabbru ċentru turistiku tal-iskijjar eżistenti fil-Muntanji 
Rila, madwar 70 km fin-Nofsinhar ta’ Sofija. Iċ-ċentru turistiku Super Borovets se jinkludi 
19-il korsa tal-iskijjar b’total ta’ 42 km, liftijiet li kapaċi jġorru 37,000 turist, 4,000 dar għall-
vaganzi u diversi lukandi fuq medda art ta’ 100,000 metru kwadru. Il-proġett Panichiste se 
jkun fih bejn 15 u 20 lift għal dawk li jiskijjaw, u wara li jitlestew dawn jinbnew postijiet 
għas-servizzi u garaxxijiet fil-park nazzjonali.  Il-proġetti jimplikaw ukoll il-bini ta’ għadd ta’ 
toroq illegali. Fosthom hemm it-triq mill-villaġġ ta’ Panichiste, li nbniet mingħajr EIA, u li 
għaddiet minnha d-delegazzjoni. Parti mit-triq iddur mal-park nazzjonali, imma f’xi postijiet 
hija darbtejn id-daqs oriġinali tagħha u tidħol fit-territorju tal-park.

Il-bini ta’ faċilitajiet bħal dawn jibdel drastikament ix-xenarju u l-ekosistema tal-madwar, u 
jhedded il-bijodiversità tal-Muntanji Rila.  Ix-xogħlijiet waslu saz-zona buffer, u  x’aktarx li 
se jwasslu għall-qerda tal-pajsaġġ u l-ħabitats. Il-Muntanji Rila huma fost l-aktar reġjuni 
bijodiversi fl-Ewropa.  Parti kbira mill-katina tal-muntanji hija protetta mil-liġi nazzjonali u 
saret kandidata biex takkwista stejtus ta’ protezzjoni taħt il-qafas Ewropew Natura 2000. 

Irina Mateeva, waħda mill-petizzjonanti li qed takkumpanja d-delegazzjoni, li hija 
responsabbli għal politiki Ewropej fis-Soċjetà Bulgara għall-Protezzjoni tal-Ambjent, qalet li 
madwar 30 fil-mija tat-territorju Bulgaru għandu jkun propost għal Natura 2000, iżda l-lista 
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finali ppreżentata mill-gvern lill-Kummissjoni Ewropea bilkemm tkopri 10 fil-mija taz-zona, 
u li 88 post biss minn total ta’ 114 li ġew issuġġeriti mill-ispeċjalisti tqiegħdu fuq il-lista finali 
mogħtija lill-Kummissjoni. Il-petizzjonanti qalu wkoll li l-lista tas-siti ta’ Natura 2000 
sottomessi mill-gvern Bulgaru ħallew barra kważi l-kosta kollha tal-Baħar l-Iswed kif ukoll 
ħafna zoni muntanjużi qrib ċentri turistiċi tal-iskijjar li huma l-mira tal-interessi tal-
investituri, u li r-raġuni għal posponiment tal-gvern Bulgaru li jissottometti l-lista hija l-
"interessi tal-investituri" f’xi wħud mill-artijiet, speċjalment fuq il-kosta tal-Baħar l-Iswed jew 
qrib ċentri turistiċi tal-iskijjar, li huwa għal kollox kontra r-rekwiżiti tad-direttivi tal-UE dwar 
il-ħabitats u l-liġi nazzjonali, li jistipulaw argumenti xjentifiċi bħala l-uniku motiv għan-
nomina tas-sit.

Il-petizzjonanti qalu wkoll li l-awtoritajiet taw sinjali ċari  li ma jinteressahomx, u li l-
azzjonijiet li jieħdu qatt m’għandhom l-għan li ma jħallux jew iwaqqfu dan it-tip ta’ żvilupp.  
L-aktar l-aktar, il-Ministeru għall-Ambjent jimponi multi fuq uffiċjali lokali li jippermettu tali
bini. Ladarba dawn il-multi jitħallsu, il-bini jkompli sejjer kif inhu. Il-petizzjonanti 
enfasizzaw ukoll li z-zona ta’ madwar il-Park Nazzjonali ta’ Rila, li hija proposta bħala Sit ta’ 
Importanza Komunitarja (Rila Buffer, kodiċi BG0001188) hija l-uniku sit ta’ ħabitat mil-lista 
ta’ 225 siti ta’ ħabitat, li tneħħew mil-lista ta’ Natura 2000. Dan jagħti prova tal-pressjoni 
kbira fuq il-Ministeru Bulgaru għall-Ambjent minn investituri fi proġetti ta’ żvilupp tal-
iskijjar madwar il-Park Naturali ta’ Rila.

Il-petizzjonanti rreferew ukoll għal fatt li sustanzi kimiċi ntużaw biex jagħmlu s-silg fuq il-
koros tal-iskijjar aktar reżistenti, li fih innifsu huwa f’konflitt mal-istipulazzjonijiet fl-artikolu 
4, paragrafu 4 tad-direttiva tal-għasafar.  Kien ċar ukoll għad-delegazzjoni li l-attivitajiet tal-
bini ma jimplikawx dranaġġ.

L-iżviluppi l-ġodda huma f’kontravenzjoni mal-leġiżlazzjoni Bulgara eżistenti, iżda l-
awtoritajiet Bulgari mhuma jagħmlu xejn biex jindirizzaw il-problema, u – kif enfasizzaw il-
petizzjonanti – il-fatt li l-Prim Ministru Bulgaru, Sergey Stanishev, ippresieda l-ftuħ 
f’Settembru, ta’ waħda mil-liftijiet għall-iskijjar mibnija illegalment, jista’ biss jittieħed bħala
sinjal ta’ appoġġ ta’ livell għoli għal dawn l-iżviluppi.

Il-petizzjonanti esprimew is-sodisfazzjoni tagħhom għat-twissija li l-Kummissjoni għamlet
lill-Bulgarija dwar il-falliment biex jikklassifikaw Zoni ta’ Protezzjoni Speċjali (SPA) għal 
speċi ta’ għasafar selvaġġi migratorji u vulnerabbli, li mhix konsistenti mad-direttivi tal-UE 
dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi1, iżda, l-MPEs jiġbdu l-attenzjoni tal-
petizzjonanti għal fatt li l-ksur tal-proċeduri inkwestjoni kien l-hekk imsejħa "proċedura ta’ 
ksur orizzontali", li mhux bilfors issolvi l-każ partikolari. Il-membri għalhekk ħeġġew lill-
petizzjonanti biex jiddenunzjaw kull ksur tal-leġiżlazzjoni tal-UE separatament biex jibdew
proċeduri ta’ ksur  li jinvolvu każijiet konkreti ta’ applikazzjoni żbaljata tal-liġi tal-UE mill-
awtoritajiet Bulgari. B’hekk ikun hemm proċeduri paralleli ta’ ksur u b’hekk aktar 
possibiltajiet għal implimentazzjoni tajba tal-leġiżlazzjoni fis-seħħ. Fi triqitha lura lejn Sofija, 
id-delegazzjoni għamlet waqfa qasira fejn ix-Xmara Djerman2. Il-baċin tax-xmara ilu għal 
aktar minn 50 sena espost għal ħsara kbira waqt li jkun jittieħed materjal tal-bini, li jintuża fl-
attivitajiet ta’ kostruzzjoni fiz-zona.

                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 79/409/EEC tat-2 ta’ April 1979 dwar il-konservazzjoni ta’ għasafar selvaġġi
2 Il-kwistjoni mqajma fil-petizzjoni 196/2007.
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Żjara f’"Daga", dar għat-tfal b’diżabilitajiet mentali u fiżiċi

Meta waslet lura Sofija d-delegazzjoni żaret "Daga", dar għal tfal b’diżabiltajiet mentali u 
fiżiċi, li tospita 75 tifel u tifla mill-etajiet ta’ 3 sa 18-il sena. Id-dar hija ta’ grupp ta’ 
istituzzjonijiet li jieħdu ħsieb it-tfal, li żviluppaw b’mod pożittiv f’dawn l-aħħar snin, u hija 
mmexxija u attrezzata kif xieraq. 20 għalliema speċjalisti u staff mediku u paramediku jieħdu 
ħsieb it-tfal, li ftit minnhom jirċievu kura ta’ matul il-jum.

It-tfal taw merħba tradizzjonali Bulgara lid-delegazzjoni, li inkludiet ħobż u għasel. B’dan il-
ġest min jospita juri li l-mistednin ikunu milqugħa u li jixtiquhom jaqsmu l-ikla tagħhom 
magħhom. Sussegwentement xi tfal kantaw u għamlu żifna folkloristika tipika Bulgara. Il-
membri wkoll ingħataw kartolini ta’ xewqat tajba li għamlu t-tfal infushom.

Id-direttriċi tad-dar, Rositsa Stoyanova, qalet lid-delegazzjoni li d-dar sa tiċċaqlaq għal post 
ġdid fil-futur qarib u wriet lid-delegazzjoni l-pjanijiet tal-bini l-ġdid modern u attrezzat tajjeb
li jinsab f’park ta’ 0.4 ettari, fejn it-tfal ikollhom kmamar b’żewġ sodod minflok id-dormitorji 
li għandhom bħalissa. Waqt l-iskambju ta’ opinjonijiet id-direttriċi għarrfet ukoll lid-
delegazzjoni li mhux it-tfal kollha jmorru jitgħallmu hemmhekk, iżda, xi tfal kienu jattendu 
skejjel speċjali. Meta jagħlqu t-18-il sena xi ftit minn dawk li jgħixu fid-dar isegwu taħriġ 
vokazzjonali f’istituzzjonijiet speċjali. Ms Stoyanova enfasizzat li l-għan prinċipali kien li 
jerġgħu jintegraw lit-tfal fil-familji tagħhom, u li matul l-aħħar sena 22  mit-tfal kienu marru 
lura fil-familji tagħhom. Qalet ukoll li l-politika Bulgara tal-ħarsien tat-tfal inbidlet f’dawn l-
aħħar snin, u li primarjament qed tiffoka fuq it-taħriġ tal-istaff u l-koperazzjoni bejn l-
awtoritajiet lokali u Organizzazzjonijiet Mhux Governattivi (NGOs) attivi fil-qasam tal-
ħarsien u l-inklużjoni soċjali tat-tfal.

Żjara informali f’Chelopech

Dan l-aħħar il-Parlament Ewropew irċieva petizzjoni dwar il-minjiera tad-deheb1 ta’ 
Chelopech u petizzjoni dwar il-kontaminazzjoni bl-arseniku tal-ilma tax-xorb b’riżultat ta’ 
dan2, u billi Chelopech tinsab fit-triq li tieħu minn Sofija għal Gabrovo, kien miftiehem li l-
petizzjonanti u ċ-ċittadini lokali jingħataw l-opportunità li juru l-post lid-delegazzjoni u 
jagħmlulhom preżentazzjoni qasira dwar l-argumenti tagħhom b’mod informali. Id-
diskussjoni fuq dawn il-petizzjonijiet se ssir f’laqgħa tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet aktar 
tard, bil-parteċipazzjoni tal-partijiet involuti.

Il-petizzjonanti spjegaw li f’Lulju 2008 l-Gvern Bulgaru ta permess lis-sidien tal-minjiera tad-
deheb biex iżidu l-produzzjoni billi jgħaddu ċ-ċjanur mill-ilma.  Il-konsultazzjoni pubblika 
saret biss ma’ nies li jgħixu fil-villaġġi qrib ta’ Chelopech u Chavdar, fejn ħafna mill-abitanti 
jaħdmu fil-minjiera tad-deheb u għalhekk jiddependu fuq il-maniġers tagħha. Din is-
sitwazzjoni kkaġunat paniku fost iċ-ċittadini li jgħixu viċin ix-xmajjar  Topolnitsa u Maritsa, 
billi mhumiex ċerti jekk l-awtoritajiet hux sa jipproteġulhom saħħithom mit-tixrid taċ-ċjanur.

Wieħed għandu jżomm f’moħħu li l-proġett taċ-Chelopech Mining huwa maqsum f’żewġ 

                                               
1 Petizzjoni 1335/2008
2 Petizzjoni 1334/2008
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partijiet. L-ewwel fażi tiffoka fuq it-titjib ambjentali u t-tieni fażi fuq it-tkabbir tal-
produzzjoni tal-metalli billi jintroduċu t-teknoloġija tal-ħasil biċ-ċjanur. Fl-2004 il-Bank 
Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp approva self ta’ 10 miljun dollaru Amerikan għall-
ewwel fażi. It-tieni fażi ilha tiġi analizzata mill-2005, u ma kien hemm ebda progress 
minħabba l-imblukkar tal-proġett mill-Ministeru Bulgaru għall-Ambjent u l-Ilmijiet fl-istadju 
tal-Istudju tal-Impatt Ambjentali (EIA) f’Marzu tal-2006. 

Il-proċess tal-EIA għat-tieni fażi tal-proġett ġiet imblukkata wara l-protesta tal-ambjentalisti 
kontra l-introduzzjoni tal-ħasil biċ-ċjanur, kif ukoll minħabba l-kontroprotesti tal-ħaddiema 
tal-minjieri. Iċ-“ċaħda silenzjuża” tal-Ministru għall-Ambjent u l-Ilmijiet ma ġietx 
ġġustifikata abbażi tal-ambjent jew kawżi legali għall-imblukkar tal-proġett. Madankollu, 
intqal li r-raġuni taċ-ċaħda tal-pjanijiet biex tiżdied il-produzzjoni ta’ metalli prezzjużi fil-
minjiera kien il-ħlas żgħir ta’ konċessjoni. Wara sentejn ta’ negozjati, l-uffiċċju tal-Prim 
Ministru Bulgaru ħabbar li f’Marzu tal-2008 l-istat Bulgaru rnexxielu jikseb lura 25 fil-mija
sehem fil-minjiera, kif ukoll ħlas ogħla ta’ konċessjoni. Ma kien hemm xejn imsemmi dwar it-
tħassib ambjentali assoċjat mar-riskji tal-applikazzjoni tal-ħasil biċ-ċjanur, jew dwar ir-
riżultat tal-proċess tal-EIA tal-2005-06. Il-proċess tal-EIA fl-2005-2006 kellu jsir skont il-
leġiżlazzjoni Bulgara. Madankollu, minn dak iż-żmien ’l hawn, sa minn Jannar tal-2007, il-
Bulgarija saret membru tal-Unjoni Ewropea. Aktar minn hekk, id-dokument li jiġbor fil-qosor 
il-proġett ta’ Chelopech jgħid li: “It-tieni fażi tal-operazzjoni, madankollu, tkun teħtieġ EIA 
sħiħa skont ir-rekwiżiti legali Bulgari u tal-UE.

Fid-diskussjoni dwar l-EIA u l-iżvantaġġi tagħha il-petizzjonanti għamlu sejħa għall-
attenzjoni tal-MPEs għall-fatt, li ma kienx hemm kampanja ta’ informazzjoni u 
konsultazzjonijiet pubbliċi ma’ komunitajiet li jgħixu n-naħa ta’ isfel tax-xmara mill-minjiera, 
u li aktar minn żewġ miljun persuna jgħixu n-naħa ta’ isfel tax-Xmara Maritsa, l-akbar xmara 
fit-territorju tal-pajjiż, u li taqsam għall-pajjiż ġar il-Greċja . Skont il-Konvenzjoni Espoo 
għall-EIA, ma kienx hemm konsultazzjonijiet f’kuntest transkonfinali ma’ komunitajiet 
Griegi, minkejja l-interess iddikjarat mill-NGOs u l-komunitajiet lokali, u ebda pjan ta’ 
reazzjoni għall-inċidenti għall-operat u t-trasport ta’ materjal tossiku ma ġie ppreżentat għall-
iskrutinju pubbliku bħala parti mill-konsultazzjonijiet tal-EIA.

Wara l-introduzzjoni, il-petizzjonanti ħadu lid-delegazzjoni (f’vetturi li jaqsmu l-kampanja) 
qrib għadira li tinsab fit-tarf għall-iskart tal-minjiera. Il-membri kienu xxukkjati bil-kwantità 
kbira ta’ skart depożitat hemm u t-theddida immedjata tiegħù għas-saħħa pubblika, għall-ilma, 
għall-ħamrija u għall-produzzjoni agrikola, u l-kundizzjonijiet tal-klima fir-reġjun, 
pereżempju, ħafna xita u għargħar regolari jistgħu jagħmlu s-sitwazzjoni ħafna agħar. Il-
petizzjonanti enfasizzaw li l-kontenut għoli ta’ arseniku kkaġunat mill-produzzjoni tal-attività 
tal-minjieri kien diġà tkejjel f’ħafna okkażjonijiet f’sorsi użati għall-provvista tal-ilma tax-
xorb fil-belt ta’ Poibrene.  Billi l-mard tal-pulmun u l-kanċer marbuta mat-tniġġis huwa 
mifrux mar-reġjun, mhux l-inqas fost it-tfal, is-suġġett irid jitqies bħala kwistjoni ta’ prijorità.

Id-direttur eżekuttiv taċ-"Chelopech Mining" informa lid-delegazzjoni permezz ta’ ittra fit-3 
ta’ Novembru, li d-diga tat-tarf li żaret id-delegazzjoni mhijiex tas-sidien taċ-"Chelopech 
Mining", u li mid-dehra xi informazzjoni li ġiet ippreżentata lid-delegazzjoni kienet qarrieqa.

Żjara f’Gabrovo
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Minn Chelopech id-delegazzjoni baqgħet sejra lejn Gabrovo mit-triq minn ġol-Muntanji 
Balkani u għaddiet mix-Shipka Pass, fejn saret waħda mill-akbar battalji tal-Gwerra għal-
Liberazzjoni bejn ir-Russja u t-Turkija (1877-1878). Il-belt ta’ Gabrovo tinsab fin-naħa tat-
Tramuntana taħt il-Muntanji Balkani viċin tal-Kuritur IX tat-Trasport Pan-Ewropew. Minn 
meta bdew ix-xogħlijiet ta’ rikostruzzjoni tat-triq fil-Haynboaz Pass fl-2002 it-traffiku qawwi 
nieżel mit-Tramuntana għan-Nofsinhar beda jgħaddi minn Gabrovo. L-awtoritajiet tat-trasport 
bosta drabi assiguraw liċ-ċittadini, li x-xogħlijiet fuq it-triq sa jkunu lesti sa nofs l-2008, iżda 
skont l-aħħar informazzjoni x-xogħlijiet sa jkomplu sal-2015, li jfisser 7 snin oħra li 
jimminaw il-bilanċ ekoloġiku tal-ambjent ħaj u s-saħħa fiżika u mentali tar-residenti lokali, u 
mhux anqas is-sigurtà tagħhom, li hija mhedda b’inċidenti tat-traffiku li jsiru kuljum.

Waqt ikla mal-petizzjonanti f’ristorant fiċ-ċentru tal-belt, id-delegazzjoni kellha l-opportunità 
li tieħu impressjoni minn ras il-għajn dwar il-mogħdija kontinwa ta’ trakkijiet kbar f’distanza 
ta’ ftit metri bogħod mir-ristorant. Minħabba nuqqas ta’ waqfien għal mistrieħ fit-transitu mit-
Tramuntana-Nofsinhar is-sewwieqa tat-trakkijiet x’aktarx jagħmlu waqfa ta’ mistrieħ 
f’Gabrovo u għalhekk iżidu mal-konċentrazzjoni tat-traffiku insopportabbli li diġà teżisti.

Fil-laqgħa li kien imiss maċ-ċittadini li huma affettwati, li saret fiċ-Ċentru Kulturali, 
għamluha ċara li r-residenti li jgħixu tul it-triq huma mġiegħla jgħixu qalb emissjonijiet 
valenużi, u li l-livelli tal-ħoss huma ħafna aktar mill-istandards aċċettabbli, u billi t-traffiku 
għaddej lejl u nhar, ma jħallix liċ-ċittadini jorqdu u jirrilassaw. Fl-2007 stabbilixxew Kumitat 
ta’ Inizjattiva li kiteb lill-ministru għat-trasport, lill-ministru għall-iżvilupp reġjonali u 
xogħlijiet pubbliċi, lid-direttur tal-Fond tal-Infrastruttura tat-Toroq u lill-Ombudsman 
Bulgaru, u talab sospensjoni tat-traffiku fi transitu bil-lejl u fi tmiem il-ġimgħa, 
kundizzjonijiet ta’ sigurtà effiċjenti u projbizzjoni fuq il-waqfien u l-ipparkjar ta’ vetturi twal 
fit-triq. Billi t-talbiet tagħhom ma ġewx segwiti jew imwieġba, huma mbagħad għamlu 
petizzjoni lill-Parlament Ewropew bħala l-aħħar sforz. Għal mistoqsijiet li għamlet id-
delegazzjoni dwar allokazzjonijiet possibbli mill-Fondi Strutturali biex jittieħdu miżuri 
alternattivi infrastrutturali biex itaffu t-traffiku mit-toroq li jgħaddu mix-Shipka Pass, il-
petizzjonanti qalu li dawn il-miżuri ma kinux previsti fi ħdan il-qafas ta’ allokazzjonijiet lill-
Bulgarija għall-2007-2013, billi l-kwistjoni ma kenitx ta’ prijorità nazzjonali. L-MPEs
enfasizzaw li wieħed mill-għanijiet prinċipali tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet hija l-
medjazzjoni, u li s-suġġett se jkun diskuss mal-ministru għat-trasport Bulgaru u l-ministru 
għall-ambjent, fil-laqgħat tal-Ħamis. Il-kwistjoni kellha titqajjem ukoll mad-DĠ TREN tal-
Kummissjoni bil-ħsieb li jippromwovi l-iskambju ta’ esperjenza u t-tixrid tal-aħjar prattika kif 
ukoll mal-Kumitat tat-Trasport fil-Parlament Ewropew.

Fuq l-inizjattiva tad-delegazzjoni l-laqgħa kompliet f’nofs it-triq quddiem iċ-Ċentru Kulturali  
u b’hekk twaqqaf it-traffiku għal madwar 10 minuti.  

Akkumpanjata mis-sindku ta’ Gabrovo, Tomislav Donchev, id-delegazzjoni wara għamlet 
żjara qasira f’ċentru ta’ matul il-ġurnata  għal tfal b’diżabiltà li jgħixu mal-familji tagħhom. 
Iċ-Ċentru kien twaqqaf fl-2006 u jieħu ħsieb tfal mill-Belt ta’ Gabrovo u z-zona tal-madwar. 
Bħalissa 8 membri tal-istaff jieħdu ħsieb 16-il tifel u tifla. It-tfal li jgħixu ’l barra minn 
Gabrovo jibbenefikaw minn skema speċjali ta’ trasport.

Żjara fi knisja ortodossa fqira 
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Meta reġgħu lura Sofija, Kathy Sinnott, viċi chairperson, żaret knisja ortodossa improvviżata
(taħt tinda) li qiegħda fi Pjazza Alexander Batenberg, akkumpanjata mill-petizzjonant. Ħafna 
mill-qassisin, li f’isimhom kienet sottomessa l-petizzjoni, kienu vvjaġġaw lejn Sofija bit-tama 
li jiltaqgħu mad-delegazzjoni.  Wara li spiċċaw is-servizz ta’ talb ta’ filgħaxija, huma taw 
rendikont tal-qagħda drammatika personali tagħhom, pereżempju t-telf ta’ xogħol, il-konfiska 
tal-propjetà, iċ-ċaħda  tal-benefiċċji tal-qgħad u tal-kura tas-saħħa. Wieħed mill-qassisin, bid-
dmugħ f’għajnejh, spjega li t-tifel tiegħu, wara li ġie eskluż mis-seminar ekkleżjastiku 
minħabba li missieru kien jappartieni lis-Sinodu Alternattiv, ipprova jikkommetti suwiċidju. 
Il-laqgħa ntemmet bil-barka u żjara madwar eżibizzjoni tar-ritratti li kienet barra maġenb il-
knisja impovviżata. Ms Sinnott qalet  li l-kwistjoni se titressaq fil-qafas tal-laqgħa fil-
Ministeru għall-Affarijiet Soċjali.

Laqgħa ma’ Petar Mutafchiev, il-ministru għat-trasport Bulgaru

L-ewwel laqgħa ta’ nhar il-Ħamis kienet il-laqgħa fil-Ministeru għat-Trasport Bulgaru mal-
ministru għat-trasport, Petar Mutafchiev.  Wara introduzzjoni mill-ministru dwar il-qagħda 
infrastrutturali tat-toroq inġenerali u l-Kurituri tat-Trasport Pan-Ewropej li jgħaddu mill-
Bulgarija, id-delegazzjoni introduċiet il-każijiet li tressqu mill-petizzjonanti, li jaqgħu fil-
kompetenzi tal-Ministeru għat-Trasport. Sa fejn għandha x’taqsam il-problema ta’ Gabrovo, 
il-ministru qal li kien jaf bil-problema, iżda r-responsabiltà tas-sitwazzjoni kienet taqa’ taħt il-
gvern lokali. Il-ministru enfasizza li meta jintemmu x-xogħlijiet fil-Haynboaz Pass, il-qagħda 
tkun aħjar. Huwa kompla jgħid li triq madwar Gabrovo kienet fost l-għanijiet stipulati mill-
ministeru. Għall-mistoqsija dwar in-nuqqas ta’ reazzjoni mill-ministeru għall-ittri mill-
Kumitat ta’ Inizjattiva, il-ministru qal li kienu ntbagħtu tweġibiet. Safejn għandhom x’jaqsmu
l-waqfiet għal mistrieħ, se ssir konsultazzjoni fil-futur qarib.

Wara skambju ta’ opinjonijiet dwar trasport intermodali tal-ġarr tal-merkanzija bl-art jew bil-
ferrovija, it-tniġġis f’Sofija, prezzijiet għoljin tat-trasport bit-taxi mill-ajruport ta’ Sofija għaċ-
ċentru tal-belt u l-attivitajiet irregolari fit-toroq f’Rila, id-diskussjoni ffukat fuq id-diżastru 
tal-"Hera" fil-Baħar l-Iswed. Il-ministru għamilha ċara li l-vapur ma kienx qed itajjar bandiera 
Bulgara, li l-inċident ma seħħx f’ibħra Bulgari iżda f’ibħra Torok u li għalhekk l-
investigazzjoni, skont id-dispożizzjoni tal-liġi internazzjonali marittima kienet saret mill-
awtoritajiet Torok. Il-Ministeru għat-Trasport Bulgaru b’danakollu kien f’kuntatt mill-qrib 
mal-kontroparti Torka matul l-investigazzjoni u kkomunika r-riżultati lill-familji tal-vittmi. Il-
ministru kkonkluda li l-kwistjoni taqa’ taħt ir-responsabiltà tal-awtoritajiet ġudizzjarji li l-
ministeru qiegħed jappoġġja attivament biex isiru jafu l-verità.

Laqgħa ma’ Cavdar Georgiev, deputat ministru għall-ambjent

L-MPEs qalu lill-ministru li abbażi tal-informazzjoni mogħtija minn petizzjonanti waqt iż-
żjajjar in situ, it-tħassib prinċipali tagħhom kien in-nuqqas ta’ informazzjoni u konsultazzjoni 
pubblika, il-periklu tal-kontaminazzjoni tal-ilma minħabba Chelopech, it-tpartit tal-art, in-
nuqqas ta’ EIA u n-nuqqas tal-Bulgarija li timplimenta n-netwerk tan-Natura 2000. 

Il-ministru ċaħad iċ-ċifra ta’ żewġ mijun ċittadin fil-periklu tal-kontaminazzjoni tal-ilma 
minħabba l-attivitajiet tal-minjiera f’Chelopec, u qal li kien f’idejn l-investituri li jiżguraw li 
r-riżorsi tal-ilma jkunu protetti. Fit-tweġiba għal mistoqsijiet dwar in-nuqqas tal-EIA 
b’konnessjoni mal-infrastuttura jew proġetti ta’ urbanizzazzjoni, il-ministru qal li l-Ministeru 
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għall-Ambjent jagħmel l-almu tiegħu biex jiżgura li l-leġizlazzjoni tkun osservata, u qal li l-
proġetti kollha li semmiet id-delgazzjoni kienu suġġetti għal EIA. Meta mistoqsi 
speċifikament dwar it-triq mill-villaġġ ta’ Panichiste f’Rila, ammetta dgħjufija, iżda qal li l-
proċeduri kollha li kienu għaddejjin issa kienu jikkonformaw mar-regolamenti fis-seħħ.

Laqgħa ma’ Vasil Voynov, deputat ministru għax-xogħol u l-politika soċjali

L-aktar laqgħa li ħalliet frott nhar il-Ħamis filgħodu kienet il-laqgħa ma’ Vasil Voynov, 
deputat ministru għax-xogħol u l-politika soċjali. Il-ministru qal li l-liġi dwar il-ħarsien  tat-
tfal kienet inbidlet fl-2006 sabiex tagħmilha possibbli li jittrabbew tfal f’foster families. Il-
ministru qabel li t-trobbija tat-tfal f’ambjent ta’ familja kienet importanti ħafna u li l-ministeru 
kien imħasseb dwar l-għadd ta’ tfal abbandunati, foshom tfal bi bżonnijiet speċjali. Il-
ministeru għalhekk bħalissa kien qed jieħu passi biex iżid l-għajnuna lill-familji biex 
jagħmilha eħfef għalihom li jżommu t-tfal id-dar. Dwar il-każijiet ta’ pedofilija fid-djar tat-
tfal, il-ministru qal li dawn il-każijiet – il-biċċa l-kbira miġjuba għall-attenzjoni tal-pubbliku  
permezz tal-midja – kienu ttieħdu b’serjetà kbira. Il-ministru qal li d-dipartiment tiegħu jixtieq 
jibqa’ f’kuntatt mill-qrib mal-Kumitat għall-Petizzjonijiet u ntalħaq ftehim li rapprezentant 
mill-ministeru għandu jieħu sehem fid-diskussjoni li jmiss fil-kumitat tal-kwistjoni 
msemmija.

L-MPEs esprimew id-diżappunt tagħhom għall-fatt li ma kienx possibbli jżuru waħda minn 
dawn l-istituzzjonijiet li għandhom reputazzjoni ħażina. Skont il-ministeru kien diffiċli li tiġi 
organizzata żjara f’dar tal-kura soċjali tat-tfal, għax id-delegazzjoni ma kellhiex għażla oħra 
għajr filgħaxija, u "Daga" kienet waħda mill-ftit djar li setgħet takkomoda żjara fit-tard.  

Id-delegazzjoni ħadet ukoll l-opportunità biex tirreferi għall-problemi tal-qassisin li kienu 
jappartienu lis-Sinodu Alternattiv, għan-nuqqas ta’ possibiltà biex jaqdu l-funzjonijiet 
tagħhom u l-iffriżar tal-pagi. Il-ministru ħa nota tar-rimarki tad-delegazzjoni.

L-aħħar laqgħa mal-petizzjonanti u konferenza stampa fl-Uffiċċju tal-Informazzjoni tal-
Parlament Ewropew

Qabel l-aħħar laqgħa tad-delegazzjoni mal-petizzjonanti fl-aħħar ġurnata taż-żjara, l-MPEs
qasmu l-impressjonijiet tagħhom minn dak li kienu raw fil-pajjiż u mid-diskussjonijiet 
tagħhom ma’ uffiċjali Bulgari. Din is-sessjoni fil-qosor kienet miftuħa għall-istampa u ngħatat
rappurtaġġ estensiv minħabba l-fatt li l-membri tad-delegazzjoni esprimew opinjonijiet 
qawwija dwar il-kwistjonijiet ekoloġiċi u l-istat tad-dritt fil-Bulgarija. L-interess tal-midja 
żdied ukoll bid-dimostrazzjoni ta’ protesta minn attivisti ekoloġiċi li ġiet organizzata quddiem 
il-bini tal-Uffiċċju tal-Informazzjoni tal-Parlament Ewropew u kienet skedata fl-istess ħin tal-
għeluq tal-laqgħa. Ir-rappurtaġġ kien fattwali, bir-ritratti. Il-gazzetti kollha ġabu l-istorja tal-
membru tad-delegazzjoni, David Hammerstein, li qarraq bih sewwieq ta’ taxi meta talbu
prezz xi 10 darbiet aktar min-noll tas-soltu, u l-fatt li kien wera l-irċevuta lill-ministru għat-
trasport, li qallu li ma seta’ jagħmel xejn dwar din il-problema. Ħafna mit-titli, inklużi artiklu 
fuq l-ewwel paġna, iffokaw fuq din l-istorja. Titli ta’ gazzetti oħra kienu, "MPEs ixxukkjati 
bil-problema ekoloġika fil-Bulgarija" u "MPEs jispezzjonaw bini illegali f’Rila". Gazzetta 
wkoll ippubblikat tweġiba żgħira f’isem l-awtoritajiet, u kkwotat lid-deputat ministru għal-
ambjent li ħass li MPEs mid-delegazzjoni ma kinux oġġettivi u rċevew informazzjoni dwar il-
problemi ekoloġiċi fil-Bulgarija ppreġudikata u xxeqleb lejn naħa waħda. 
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Konklużjonijiet

Iż-żjara fil-Bulgarija tat ċans lid-delegazzjoni biex tifhem aħjar is-sitwazzjonijiet imsemmija 
fil-petizzjonijiet. Din għenet ukoll lid-delegazzjoni biex tisma’ l-opinjoniet tal-awtoritajiet 
Bulgari  u tidentifika approċċi għal koperazzjoni. Il-laqgħat mal-petizzjonanti sa ċertu punt 
ukoll ġabu liċ-ċittadini Bulgari eqreb lejn il-Parlament Ewropew, li huwa wieħed mill-
għanijiet prinċipali tal-Kumitat għall-petizzjonijiet. Id-diskussjonijiet dwar il-petizzjonijiet 
kollha relatati maż-żjara ta’ ġbir tal-fatti se titkompla fil-laqgħat li ġejjin tal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet.

Rakkomandazzjonijiet

 Tħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tikkunsidra bis-sħiħ u tevalwa l-kwistjonijiet imqajma 
f’dan ir-rapport, b’mod partikolari rigward il-possibiltà ta’ ksur tal-liġi ambjentali tal-
UE u drittijiet u prinċipji bażiċi li hemm fit-trattat li jistabbilixxi l-UE.

 Tistieden lill-Gvern Bulgaru biex jassigura konformità stretta mal-acquis 
communautaire dwar kwistjonijiet ambjentali.

 Tistieden lill-awtoritajiet Bulgari jfittxu jagħmlu għażliet għal trasport u 
komunikazzjoni sostenibbli u siguri għal benefiċċju tal-popolazzjoni lokali, saħħithom 
u l-iżvilupp ekonomiku tagħhom.

 Tistieden lill-Gvern Bulgaru biex jibda investigazzjoni indipendenti ta’ inċidenti 
marittimi dwar id-diżastru tal-"Hera" fil-Baħar l-Iswed skont il-Kodiċi ta’ 
investigazzjoni tal-IMO dwar imwiet u inċidenti fuq il-baħar.

 Tistieden lill-Gvern Bulgaru biex jassigura li t-tfal kollha b’diżabilità u orfni fil-
Bulgarija jkollhom opportunitajiet indaqs biex jgħixu ħajja sodisfatta u dinjituża.

 Tistieden lill-Gvern Bulgaru biex jassigura l-ħarsien tal-libertajiet reliġjużi u drittijiet 
għal proprjetà kif stipulat fil-Karta tad-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea.
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