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Subiect: Amenințarea iminentă la adresa statului de drept și a democrației în Bulgaria 

Bulgaria a devenit membră a UE în 2007, cu un mecanism special de monitorizare în domeniile 
următoare: sistemul judiciar, combaterea corupției și crima organizată (MCV - mecanismul de 
cooperare și de verificare). În octombrie 2019, la peste 10 ani de la lansarea MCV, Comisia a 
concluzionat că Bulgaria a făcut suficiente progrese pentru a se pune capăt monitorizării. După 
această concluzie, situația din Bulgaria a continuat să se deterioreze, atingând niveluri foarte 
îngrijorătoare în iulie 2020, când majoritatea mecanismelor democratice din țară păreau a fi blocate. 
Acest lucru este demonstrat și de faptul că, în conformitate cu indicele de percepție a corupției din 
2019 al Transparency International, Bulgaria este țara cea mai coruptă dintre toate statele membre. În 
ceea ce privește libertatea mass-mediei, situația este și mai gravă: Bulgaria se situează la finalul 
clasamentului mondial al libertății presei întocmit de organizația Reporteri fără frontiere, ocupând locul 
111. Independența și responsabilitatea sistemului judiciar au cunoscut, de asemenea, o deteriorare 
semnificativă. Polarizarea radicală a activității procurorului general nou-ales s-a tradus prin atacuri la 
adresa principiilor proprietății private și pieței libere și a culminat cu o incursiune ostentativă în 
clădirea președintelui republicii, în timpul căreia au fost percheziționate birourile administrației și au 
fost arestați mai mulți funcționari. Această acțiune a fost fără precedent și de neacceptat într-un stat 
de drept.

Situația statului de drept din Bulgaria reprezintă o urgență și necesită acțiuni concrete pentru a proteja 
cetățenii bulgari.

1. Cum a evaluat Comisia situația actuală din Bulgaria din perspectiva libertății mass-media, a 
reformelor anticorupție și a independenței sistemului judiciar?

2. Ce fel de instrumente pot fi activate la nivelul UE pentru a evita o mai mare deteriorare a statului 
de drept în Bulgaria?

3. Ce măsuri concrete a adoptat Comisia în ceea ce privește Bulgaria și ce fel de recomandări ar 
putea fi eficiente pentru a remedia situația?
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