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Tárgy: A jogállamiságot és demokráciát fenyegető közvetlen veszély Bulgáriában

Bulgária 2007-ben csatlakozott az Európai Unióhoz az igazságszolgáltatásra, valamint a korrupció és 
a szervezett bűnözés elleni küzdelemre vonatkozó különleges ellenőrzési mechanizmus (az 
együttműködési és ellenőrzési mechanizmus) alkalmazása mellett. A Bizottság 2019 októberében – 
több mint 10 évvel az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus elindítása után – megállapította, 
hogy Bulgária elegendő előrelépést tett az ellenőrzés megszüntetéséhez. E megállapítást követően a 
bulgáriai helyzet egyre romlott, majd 2020 júliusában rendkívül aggasztó szintet ért el, amikor úgy 
tűnt, hogy az országban a demokratikus mechanizmusok többsége megrekedt. Ezt bizonyítja az is, 
hogy a Transparency International 2019-es korrupcióérzékelési indexe szerint az összes tagállam 
közül Bulgária a legkorruptabb. A média szabadságát illetően a helyzet még súlyosabb: a Riporterek 
Határok Nélkül szervezet 2018. évi sajtószabadság-ranglistáján Bulgária az utolsó, 111. helyen 
szerepel. Az igazságszolgáltatás függetlensége és elszámoltathatósága szintén jelentősen romlott. 
Az újonnan megválasztott főügyész munkájának radikális polarizálódása a magántulajdonra és a 
szabad piacra vonatkozó elvek elleni támadásokhoz vezetett, majd a köztársasági elnök épületében 
folytatott látványos razziában csúcsosodott ki, amely során a hivatali irodákat átkutatták és több 
tisztviselőt letartóztattak. Ez a cselekmény példátlan és elfogadhatatlan egy jogállamban.

Bulgáriában a jogállamiság veszélyben van, a helyzet megoldásához pedig konkrét lépésekre van 
szükség a bolgár polgárok védelme érdekében.

1. Hogyan értékeli a Bizottság Bulgária jelenlegi helyzetét a média szabadsága, a korrupcióellenes 
reformok és az igazságszolgáltatás függetlensége tekintetében?

2. Milyen eszközök alkalmazhatók uniós szinten a bulgáriai jogállamiság további romlásának 
megelőzése céljából?

3. Milyen konkrét lépéseket tett a Bizottság Bulgáriával kapcsolatban, és milyen ajánlások 
lehetnének hatékonyak a helyzet orvoslása céljából?
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