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Betreft: De Bulgaarse rechtsstaat en democratie onder druk

Toen Bulgarije in 2007 toetrad tot de EU, ging dat gepaard met de invoering van een mechanisme 
voor toezicht op de hervorming van het rechtsstelsel en de bestrijding van corruptie en 
georganiseerde misdaad (het CVM, oftewel het mechanisme voor samenwerking en toetsing). In 
oktober 2019, meer dan tien jaar nadat het CVM werd ingevoerd, oordeelde de Commissie dat 
Bulgarije voldoende vooruitgang had geboekt, waarna er een einde kwam aan deze toetsing. Daarna 
is de situatie in Bulgarije echter steeds verder verslechterd en sinds juli 2020 lijkt het erop dat de 
regering de democratische beginselen vrijwel volledig aan haar laars lapt. Dat de rechtsstaat onder 
druk staat blijkt ook uit de corruptie-index 2019 van Transparency International, waarin Bulgarije op 
nr. 1 staat als het land met de meeste corruptie in de EU. De situatie op het gebied van de 
mediavrijheid is nog zorgwekkender: op de Wereldindex voor persvrijheid van Verslaggevers zonder 
grenzen staat Bulgarije helemaal onderaan, op de 111e plaats. Ook op het gebied van de 
onafhankelijkheid en controleerbaarheid van de rechterlijke macht is er sprake van een aanzienlijke 
verslechtering. De radicale koers die de recentelijk verkozen openbaar aanklager is ingeslagen, heeft 
geleid tot schendingen van het recht op particulier eigendom en aantasting van het beginsel van de 
vrije markt, met als dieptepunt de demonstratieve huiszoekingen die gehouden werden in de kantoren 
van de president, waarbij de burelen van medewerkers werden doorzocht en diverse ambtenaren 
werden gearresteerd. Deze gebeurtenissen zijn ongekend en onacceptabel en druisen in tegen de 
beginselen van de rechtsstaat.

De rechtsstaat in Bulgarije staat onder zware druk en er moeten concrete maatregelen genomen 
worden om de Bulgaarse burgers te beschermen.

1. Wat vindt de Commissie van de huidige situatie in Bulgarije wat betreft mediavrijheid, 
hervormingen op het gebied van corruptiebestrijding en de onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht?

2. Welke instrumenten kunnen er op EU-niveau worden ingezet om te voorkomen dat de situatie op 
het gebied van de rechtsstaat in Bulgarije nog verder verslechtert?

3. Welke concrete maatregelen heeft de Commissie reeds met betrekking tot Bulgarije genomen en 
wat voor aanbevelingen zouden doeltreffend kunnen zijn om de situatie te verbeteren?
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