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Въпрос с искане за устен отговор O-000051/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
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(S&D), Marianne Vind (S&D), Rovana Plumb (S&D), Isabel Santos (S&D), Johan Danielsson 
(S&D), Evin Incir (S&D), Sylvie Guillaume (S&D), Clare Daly (GUE/NGL), Andreas Schieder 
(S&D), Marc Angel (S&D), Birgit Sippel (S&D), Tanja Fajon (S&D), Isabel García Muñoz (S&D), 
Saskia Bricmont (Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), 
Markéta Gregorová (Verts/ALE), Claude Gruffat (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Mounir 
Satouri (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Grace O'Sullivan 
(Verts/ALE), Katarina Barley (S&D), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Vera 
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Noichl (S&D), Tiemo Wölken (S&D), Dietmar Köster (S&D)

Относно: Непосредствена заплаха за върховенството на закона и демокрацията в България

България се присъедини към ЕС през 2007 г. със специален механизъм за наблюдение в 
областта на съдебната система, борбата срещу корупцията и срещу организираната 
престъпност (с Механизма за сътрудничество и проверка (МСП)). През октомври 2019 г., 
повече от 10 години след стартирането на МСП, Комисията заключи, че България е постигнала 
достатъчен напредък, поради което мониторингът може да бъде прекратен. След това 
заключение ситуацията в България продължи да се влошава и достигна особено тревожни 
размери през юли 2020 г., когато повечето демократични механизми в страната изглеждаха 
блокирани. Това се доказва и от факта, че според Индекса за възприемане на корупцията за 
2019 г. на „Транспарънси интернешънъл“ България е най-корумпираният регион от всички 
държави членки. Що се отнася до свободата на медиите, положението е още по-бедствено: 
България се нарежда на 111-о място в класацията на Световния индекс за свобода на печата 
на „Репортери без граници“. Независимостта и отчетността на съдебната система също се 
влошиха значително. Радикалната поляризация в работата на новоизбрания главен прокурор 
доведе до атаки срещу принципите на частната собственост и свободния пазар и достигна 
връхната си точка при внезапното нахлуване в сградата на президента на републиката, което 
включваше претърсване на офисите на администрацията и доведе до задържането на няколко 
длъжностни лица. Този акт беше безпрецедентен и недопустим в държава, управлявана от 
върховенството на закона.

Състоянието на върховенството на закона в България е извънредна ситуация и тази ситуация 
изисква конкретни действия за защита на българските граждани.

1. Как оценява Комисията настоящото положение в България, що се отнася до свободата на 
медиите, реформите за борба с корупцията и независимостта на съдебната система?

2. Какви инструменти биха могли да се задействат на равнище ЕС, за да се предотврати по-
нататъшното влошаване на върховенството на закона в България?

3. Какви конкретни мерки е предприела Комисията спрямо България и какъв вид препоръки 
биха могли да бъдат ефективни за справяне със ситуацията?
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