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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 13. prosince 2006,
kterým se zřizuje mechanismus pro spolupráci a ověřování pokroku Bulharska při dosahování
specifických referenčních cílů v oblasti reformy soudnictví a boje proti korupci
a organizovanému zločinu
(oznámeno pod číslem K(2006) 6570)
(2006/929/ES)
orgánů, kde je zapotřebí dosáhnout dalšího pokroku
s cílem zajistit jejich schopnost provádět a uplatňovat
opatření přijatá k zavedení vnitřního trhu a prostoru
svobody, bezpečnosti a spravedlnosti.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

(5)

Ustanovení článku 37 aktu o přistoupení zmocňuje
Komisi k přijetí příslušných opatření v případě bezprostředního rizika, že by Bulharsko narušilo fungování
vnitřního trhu tím, že by nesplnilo závazky, ke kterým
se zavázalo. Ustanovení článku 38 aktu o přistoupení
zmocňuje Komisi k přijetí příslušných opatření
v případě bezprostředního rizika závažných nedostatků
Bulharska v oblasti transpozice, stavu provádění anebo
uplatňování aktů přijatých v souladu s hlavou VI
Smlouvy o EU a hlavou IV Smlouvy o ES.

(6)

Nedořešené otázky ohledně odpovědnosti a účinnosti
soudního systému a donucovacích orgánů si vyžadují
zřízení mechanismu pro spolupráci a ověřování pokroku
Bulharska při dosahování specifických referenčních cílů
v oblasti reformy soudnictví a boje proti korupci
a organizovanému zločinu.

(7)

Pokud by Bulharsko mělo nedostatečně plnit dané referenční cíle, může Komise uplatnit bezpečnostní opatření
podle článků 37 a 38 aktu o přistoupení, které zahrnují
pozastavení povinnosti členských států uznávat
a vykonávat bulharské rozsudky a soudní rozhodnutí,
jako např. evropský zatýkací rozkaz, v souladu
s podmínkami stanovenými v právu Společenství.

(8)

Toto rozhodnutí nevylučuje možnost přijetí bezpečnostních opatření kdykoli na základě článků 36 až 38 aktu
o přistoupení, pokud budou splněny podmínky pro
přijetí takových opatření.

(9)

Toto rozhodnutí by mělo být pozměněno, pokud Komise
ve svém hodnocení uvede potřebu upravit referenční cíle.
Toto rozhodnutí by mělo být zrušeno, jakmile bude
uspokojivě dosaženo všech referenčních cílů,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharské republiky
a Rumunska, a zejména na čl. 4 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharské republiky
a Rumunska, a zejména na články 37 a 38 tohoto aktu,

s ohledem na stanoviska vyjádřená členskými státy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská unie je založena na právním státě, společné
zásadě všech členských států.

(2)

Prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti a vnitřní trh
vytvořený Smlouvou o Evropské unii a Smlouvou
o založení Evropského společenství je založen na
vzájemné důvěře, že správní a soudní rozhodnutí
a postupy všech členských států plně dodržují zásadu
právního státu.

(3)

To předpokládá existenci spravedlivého, nezávislého
a účinného soudního a správního systému, který je
řádně vybaven mimo jiné i pro boj proti korupci
a organizovanému zločinu, ve všech členských státech.

(4)

Dne 1. ledna 2007 se Bulharsko stane členem Evropské
unie. S ohledem na významné úsilí k ukončení příprav
Bulharska na členství vymezila Komise ve své zprávě ze
dne 26. září 2006 nedořešené otázky, zejména odpovědnost a účinnost soudního systému a donucovacích
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Dále bude Komise podávat zprávy, pokud o to bude požádána,
ale nejméně každých šest měsíců.

Článek 1
Bulharsko bude Komisi předkládat do 31. března každého roku,
a poprvé do 31. března 2007, zprávu o pokroku při dosahování jednotlivých referenčních cílů uvedených v příloze.
Komise může kdykoli poskytnout odbornou pomoc prostřednictvím různých činností anebo zabezpečovat získávání
a výměnu informací o referenčních cílech. Navíc může Komise
kdykoli do Bulharska vyslat odborníky za tímto účelem.
Bulharské orgány v této souvislosti poskytnou nezbytnou
podporu.

Článek 3
Toto rozhodnutí vstoupí v platnost jen za podmínky a v den
vstupu v platnost smlouvy o přistoupení.
Článek 4
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
V Bruselu dne 13. prosince 2006.

Článek 2
Komise sdělí Evropskému parlamentu a Radě své vlastní připomínky a zjištění ohledně zprávy předložené Bulharskem poprvé
v červnu 2007.

Za Komisi
Olli REHN

člen Komise
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PŘÍLOHA
Referenční cíle pro Bulharsko uvedené v článku 1:
1. Přijmout změny Ústavy, kterými se odstraní nejednoznačnost v otázce nezávislosti a spolehlivosti systému soudnictví.
2. Zajistit transparentnější a účinnější soudní řízení přijetím a prováděním nového aktu o soudním systému a nového
občanského řádu. Předložit zprávu o dopadu těchto nových právních předpisů, trestního řádu a správního řádu,
především ve fázi předsoudního řízení.
3. Pokračovat v reformě soudnictví s cílem prohloubit profesionální přístup, spolehlivost a účinnost. Vyhodnotit dopad
uvedené reformy a ročně zveřejňovat výsledky.
4. Vést profesionální a nestranné vyšetřování případů obvinění z korupce na vyšších pozicích. Předkládat zprávy
o vnitřních prověrkách veřejných orgánů a o zveřejňování údajů o majetku vysoce postavených úředníků.
5. Přijmout další opatření k zabránění korupčnímu jednání a k jeho potlačení, především na hranicích a při jednání
s úřady místní samosprávy.
6. Provést strategii k boji s organizovaným zločinem zaměřenou na závažnou trestnou činnost, praní špinavých peněz,
jakož i na systematické zabavování majetkového prospěchu získaného z trestné činnosti a jeho propadnutí státu.
Předkládat zprávy o novém a probíhajícím vyšetřování, o nových obžalobách a o nových vynesených odsuzujících
rozsudcích.
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