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Om: Overhængende fare for retsstaten og demokratiet i Bulgarien

Bulgarien blev medlem af EU i 2007 med en særlig overvågningsmekanisme inden for retsvæsenet, 
bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet (mekanismen for samarbejde og kontrol). I 
oktober 2019, mere end 10 år efter at mekanismen for samarbejde og kontrol blev iværksat, 
konkluderede Kommissionen, at Bulgarien havde gjort tilstrækkelige fremskridt med hensyn til at 
bringe overvågningen til ophør. Efter denne konklusion forværredes situationen i Bulgarien fortsat og 
nåede et meget bekymrende niveau i juli 2020, da de fleste demokratiske mekanismer i landet syntes 
at være blokeret. Dette illustreres også af den kendsgerning, at Bulgarien ifølge Transparency 
Internationals korruptionsindeks for 2019 er det mest korrupte af alle medlemsstaterne. Med hensyn 
til mediefrihed er situationen endnu mere alvorlig: Bulgarien rangerer nederst i Journalister uden 
Grænsers pressefrihedsindeks – på 111. plads. Retsvæsenets uafhængighed og ansvarlighed er 
også blevet forværret betydeligt. Den radikale polarisering i den nyvalgte rigsadvokats arbejde har ført 
til angreb på principperne om privat ejendom og det frie marked og kulminerede i en spektakulær 
razzia i den bulgarske præsidents bygning, som omfattede ransagning af administrationens kontorer 
og resulterede i, at flere embedsmænd blev anholdt. Dette var en hidtil uset og uacceptabel handling i 
en retsstat.

Retsstatsprincipperne i Bulgarien befinder sig i en nødtilstand, og situationen kræver konkrete tiltag 
for at beskytte de bulgarske borgere.

1. Hvad er Kommissionens vurdering af den nuværende situation i Bulgarien med hensyn til 
mediefrihed, reformer til bekæmpelse af korruption og retsvæsenets uafhængighed?

2. Hvilke former for instrumenter kan iværksættes på EU-plan for at forhindre en yderligere 
forværring af retsstatssituationen i Bulgarien?

3. Hvilke konkrete skridt har Kommissionen taget med hensyn til Bulgarien, og hvilken slags 
henstillinger kunne være effektive til at afhjælpe situationen?
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