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Předmět: Bezprostřední ohrožení právního státu a demokracie v Bulharsku

Bulharsko přistoupilo k EU v roce 2007 se zvláštním monitorovacím mechanismem v oblasti 
soudnictví a boje proti korupci a organizovanému zločinu (mechanismus pro spolupráci a ověřování). 
V říjnu 2019, více než 10 let poté, co byl tento mechanismus spuštěn, dospěla Komise k závěru, že 
Bulharsko již dosáhlo dostatečného pokroku a monitorování může být ukončeno. Od přijetí tohoto 
závěru se ale situace v Bulharsku nepřestala zhoršovat. V červenci 2020 dospěl vývoj do velmi 
znepokojivého bodu, neboť činnost většiny demokratických institucí v zemi se zdá být zablokována. 
To dále potvrzuje skutečnost, že podle indexu vnímání korupce z roku 2019 organizace Transparency 
International je Bulharsko členským státem s vůbec nejvyšší korupcí. Pokud jde o svobodu 
sdělovacích prostředků, je situace ještě nepříznivější: Bulharsko obsadilo úplně poslední, 111., příčku 
světového indexu svobody tisku organizace Reportéři bez hranic. Značně se zhoršila i nezávislost a 
odpovědnost soudnictví. Prudce polarizující činnost nově zvoleného nejvyššího státního zástupce 
vedla k útokům na zásady soukromého vlastnictví a volného trhu a vyústila v okázalý „nájezd“ na 
budovu prezidenta republiky, během nějž byly prohledány kanceláře správních útvarů a bylo zatčeno 
několik úředníků. Ve státě, v němž má vládnout právo, to představuje bezprecedentní a nepřijatelný 
akt.

Stav právního státu v Bulharsku vzbuzuje naléhavé obavy a žádá si konkrétní opatření na ochranu 
bulharských občanů.

1. Jak hodnotí Komise současnou situaci v Bulharsku, pokud jde o svobodu sdělovacích 
prostředků, protikorupční reformy a nezávislost soudnictví?

2. Jaké nástroje lze uplatnit na úrovni EU s cílem zabránit dalšímu zhoršení stavu právního státu v 
Bulharsku?

3. Jaké konkrétní kroky v souvislosti s Bulharskem Komise přijala a jaká doporučení by mohla 
vzniklou situaci účinně napravit?
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