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Aihe: Oikeusvaltioon ja demokratiaan kohdistuva välitön uhka Bulgariassa

Bulgarian liittyessä Euroopan unioniin vuonna 2007 siihen alettiin soveltaa erityistä yhteistyö- ja 
seurantamekanismia, joka koskee oikeuslaitosta sekä korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden 
torjuntaa (CVM – yhteistyö- ja seurantamekanismi). Lokakuussa 2019, kun yli kymmenen vuotta on 
kulunut CVM:n käynnistämisestä, komissio päätti, että Bulgaria on edistynyt riittävästi niin, että 
seuranta voidaan lopettaa. Päätöksen jälkeen tilanne Bulgariassa heikkeni uudestaan ja saavutti 
heinäkuussa 2020 huolestuttavan tason, kun suurin osa maan demokraattisista mekanismeista 
näyttää olevan estetty. Tästä on osoituksena myös se, että Transparency International -järjestön 
vuoden 2019 korruptioindeksin mukaan Bulgaria on korruptoitunein kaikista jäsenvaltioista. 
Tiedotusvälineiden vapauden osalta tilanne on vieläkin huolestuttavampi: Bulgaria sijoittuu Toimittajat 
ilman rajoja -järjestön lehdistönvapausindeksin pohjalle sijalle 111. Oikeuslaitoksen riippumattomuus 
ja vastuuvelvollisuus ovat myös heikentyneet merkittävästi. Vastikään valitun valtakunnansyyttäjän 
työn radikaali polarisoituminen on johtanut yksityisomaisuuden ja vapaiden markkinoiden 
periaatteisiin kohdistuneisiin hyökkäyksiin ja huipentunut tasavallan presidentin rakennukseen 
kohdistuneeseen näyttävään ratsiaan, jossa tehtiin etsintöjä hallinnon toimistoista ja jonka 
seurauksena useita virkamiehiä pidätettiin. Tämä oli ennennäkemätön toimenpide maassa, jossa 
noudatetaan oikeusvaltion periaatetta, eikä sitä voida hyväksyä.

Oikeusvaltion tila Bulgariassa on kriisissä ja edellyttää konkreettisia toimia Bulgarian väestön 
suojelemiseksi.

1. Mikä on komission arvio tiedotusvälineiden vapauden, korruption vastaisten uudistusten ja 
oikeuslaitoksen riippumattomuuden nykytilasta Bulgariassa?

2. Millaisia välineitä EU voisi ottaa käyttöön estääkseen oikeusvaltion heikentymisen entisestään 
Bulgariassa?

3. Mitä konkreettisia toimia komissio on toteuttanut Bulgarian suhteen ja millaiset suositukset 
voisivat auttaa korjaamaan tilanteen?
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