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Tema: Gręsiantis pavojus teisinei valstybei ir demokratijai Bulgarijoje

2007 m. Bulgarija įstojo į ES, naudodama specialų stebėjimo mechanizmą teismų sistemos, kovos su 
korupcija ir organizuotu nusikalstamumu srityse (BTM – bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmas). 
2019 m. spalio mėn., praėjus daugiau nei 10 metų nuo BTM pradžios, Komisija padarė išvadą, kad 
Bulgarija padarė pakankamai pažangos, kad tikrinimas būtų baigtas. Po šios išvados padėtis 
Bulgarijoje ir toliau blogėjo ir pasiekė didelį nerimą keliantį lygį 2020 m. liepos mėn., kai atrodė, kad 
dauguma šalies demokratinių mechanizmų yra blokuojami. Tai patvirtina ir faktas, kad pagal 
organizacijos „Transparency International“ 2019 m. korupcijos suvokimo indeksą Bulgarija yra 
labiausiai korumpuota iš visų valstybių narių. Kalbant apie žiniasklaidos laisvę, padėtis dar blogesnė: 
Bulgarija užima žemiausią vietą pagal organizacijos „Žurnalistai be sienų“ pasaulio spaudos laisvės 
indeksą (111 vieta). Taip pat labai pablogėjo teismų nepriklausomumas ir atskaitomybė. Dėl radikalios 
naujai išrinkto generalinio prokuroro veiklos poliarizacijos buvo vykdomi išpuoliai prieš privačios 
nuosavybės principus ir laisvąją rinką, o Respublikos Prezidento pastate įvyko reidas, per kurį buvo 
apieškomi administracijos biurai ir suimti keli pareigūnai. Tai buvo precedento neturintis ir nepriimtinas 
veiksmas teisinėje valstybėje.

Teisinės valstybės padėtis Bulgarijoje yra nepaprastosios padėties būklėje ir susidariusi situacija 
reikalauja imtis konkrečių veiksmų, siekiant apsaugoti Bulgarijos piliečius.

1. Kaip Komisija vertina dabartinę padėtį Bulgarijoje žiniasklaidos laisvės, kovos su korupcija 
reformų ir teismų nepriklausomybės srityse?

2. Kokios priemonės galėtų būti naudojamos ES lygmeniu, siekiant užkirsti kelią tolesniam teisinės 
valstybės būklės prastėjimui Bulgarijoje?

3. Kokių konkrečių veiksmų ėmėsi Komisija Bulgarijos atžvilgiu ir kokios rekomendacijos galėtų būti 
veiksmingos gerinant padėtį?
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