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Vec: Bezprostredné ohrozenie právneho štátu a demokracie v Bulharsku

Bulharsko pristúpilo k EÚ v roku 2007 s osobitným monitorovacím mechanizmom v oblasti súdnictva, 
boja proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti (MSO – mechanizmus spolupráce a overovania). 
V októbri 2019, viac ako 10 rokov po začatí MSO, Komisia dospela k záveru, že Bulharsko dosiahlo 
dostatočný pokrok na ukončenie monitorovania. V nadväznosti na tento záver sa situácia v Bulharsku 
naďalej zhoršovala a v júli 2020 dosiahla veľmi znepokojujúcu úroveň, keď sa zdalo, že väčšina 
demokratických mechanizmov v krajine je zablokovaná. Dokazuje to aj skutočnosť, že podľa indexu 
vnímania korupcie organizácie Transparency International bolo v roku 2019 Bulharsko 
najskorumpovanejším zo všetkých členských štátov. Pokiaľ ide o slobodu médií, situácia je ešte 
horšia: Bulharsko je na 111. mieste na samotnom dne indexu slobody tlače organizácie Reportéri bez 
hraníc. Výrazne sa zhoršila aj nezávislosť a zodpovednosť súdnictva. Radikálna polarizácia práce 
novozvoleného generálneho prokurátora viedla k útokom na súkromné vlastníctvo a na voľný trh a 
vyvrcholila dramatickým zásahom v budove prezidenta republiky, pri ktorom boli prehľadané 
kancelárie administratívy a zatknutí niekoľkí úradníci. Išlo o bezprecedentný a neprijateľný akt v 
právnom štáte.

Právny štát v Bulharsku je v stave núdze a situácia si vyžaduje konkrétne opatrenia na ochranu 
bulharských občanov.

1. Ako Komisia hodnotí súčasnú situáciu v Bulharsku, pokiaľ ide o slobodu médií, reformy v oblasti 
boja proti korupcii a nezávislosť súdnictva?

2. Aké nástroje by sa mohli aktivovať na úrovni EÚ s cieľom zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu 
právneho štátu v Bulharsku?

3. Aké konkrétne kroky podnikla Komisia v súvislosti s Bulharskom a aké odporúčania by mohli byť 
účinné pri náprave tejto situácie?
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