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Przedmiot: Bezpośrednie zagrożenie praworządności i demokracji w Bułgarii

Bułgaria przystąpiła do UE w 2007 r. ze specjalnym mechanizmem monitorowania w dziedzinie 
wymiaru sprawiedliwości, walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną (CVM – mechanizm 
współpracy i weryfikacji). W październiku 2019 r., ponad 10 lat po uruchomieniu tego mechanizmu, 
Komisja stwierdziła, że Bułgaria poczyniła wystarczające postępy, aby zakończyć monitorowanie. W 
następstwie tego wniosku sytuacja w Bułgarii nadal się pogarszała, osiągając bardzo niepokojący 
poziom w lipcu 2020 r., kiedy to większość mechanizmów demokratycznych w tym kraju wydawała się 
być zablokowana. Dowodzi tego również fakt, że według wskaźnika postrzegania korupcji 
opublikowanego przez Transparency International w 2019 r. skala korupcji w Bułgarii jest największa 
ze wszystkich państw członkowskich. Jeśli chodzi o wolność mediów, sytuacja jest jeszcze bardziej 
dramatyczna: Bułgaria znajduje się na samym dole światowego rankingu wolności prasy 
sporządzonego przez Reporterów bez Granic, zajmując 111. miejsce. Znacznie pogorszyła się 
również niezależność i rozliczalność wymiaru sprawiedliwości. Radykalnie polaryzujące działania 
nowo wybranego prokuratora generalnego prowadziły do ataków na zasady własności prywatnej i 
wolnego rynku, a ich kulminacją był pokazowy nalot na budynek prezydenta republiki, który pociągnął 
za sobą przeszukanie biur administracji i aresztowanie kilku urzędników. W kraju, w którym panuje 
praworządność, jest to bezprecedensowy i niedopuszczalny akt.

Stan praworządności w Bułgarii jest krytyczny i sytuacja ta wymaga konkretnych działań w celu 
ochrony obywateli bułgarskich.

1. Jak Komisja ocenia obecną sytuację w Bułgarii pod względem wolności mediów, reform 
antykorupcyjnych i niezależności wymiaru sprawiedliwości?

2. Jakie instrumenty można by uruchomić na szczeblu UE, aby zapobiec dalszemu pogarszaniu się 
sytuacji w zakresie praworządności w Bułgarii?

3. Jakie konkretne kroki podjęła Komisja w odniesieniu do Bułgarii i jakie zalecenia mogą być 
skutecznie w celu zaradzenia tej sytuacji?
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