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Θέμα: Επικείμενη απειλή κατά του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στη Βουλγαρία

Η Βουλγαρία προσχώρησε στην ΕΕ το 2007, με ειδικό μηχανισμό παρακολούθησης στους τομείς του 
δικαστικού συστήματος, καθώς και της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου 
εγκλήματος (τον μηχανισμό συνεργασίας και ελέγχου, ΜΣΕ). Τον Οκτώβριο του 2019, περισσότερα 
από 10 χρόνια μετά την ενεργοποίηση του ΜΣΕ, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 
Βουλγαρία είχε σημειώσει επαρκή πρόοδο, συνεπώς, η παρακολούθηση έληξε. Κατόπιν αυτού, η 
κατάσταση στη Βουλγαρία συνέχισε να επιδεινώνεται έως ότου άγγιξε ιδιαίτερα ανησυχητικά επίπεδα 
τον Ιούλιο του 2020, όταν οι περισσότεροι δημοκρατικοί μηχανισμοί στη χώρα φαινόταν να έχουν 
παραλύσει. Αυτό αποδεικνύεται επίσης από το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον δείκτη αντίληψης της 
διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας για το 2019, η Βουλγαρία είναι η πιο διεφθαρμένη από όλα τα 
κράτη μέλη. Όσον αφορά την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, η κατάσταση είναι ακόμα δεινότερη: 
Η Βουλγαρία κατατάσσεται πολύ χαμηλά στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου των 
Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα (111η θέση). Η ανεξαρτησία και η λογοδοσία στο δικαστικό σύστημα 
έχουν επίσης επιδεινωθεί σημαντικά. Η ριζική πόλωση στο έργο του νεοεκλεγμένου Γενικού 
Εισαγγελέα οδήγησε σε επιθέσεις κατά των αρχών της ιδιωτικής ιδιοκτησίας και της ελεύθερης 
αγοράς, και κορυφώθηκε με μια θεαματική επιδρομή στο μέγαρο της Προεδρίας της Δημοκρατίας, η 
οποία περιλάμβανε έρευνες στα γραφεία της διοίκησης και είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη πολλών 
υπαλλήλων. Πρόκειται για μια απαράδεκτη και άνευ προηγουμένου ενέργεια σε χώρα που διέπεται 
από τις αρχές του κράτους δικαίου.

Το κράτος δικαίου στη Βουλγαρία βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απαιτούνται 
συγκεκριμένες ενέργειες για την προστασία των Βούλγαρων πολιτών.

1. Πώς αξιολογεί η Επιτροπή την τρέχουσα κατάσταση στη Βουλγαρία όσον αφορά την ελευθερία 
των μέσων ενημέρωσης, τις μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την 
ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος;

2. Ποια μέσα θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω 
επιδείνωση του κράτους δικαίου στη Βουλγαρία;

3. Ποια συγκεκριμένα μέτρα έχει λάβει η Επιτροπή αναφορικά με τη Βουλγαρία και τι είδους 
συστάσεις θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση της κατάστασης;
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