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KOMISIJAS LĒMUMS
(2006. gada 13. decembris),
ar ko izveido mehānismu, lai nodrošinātu sadarbību un pārliecinātos par Bulgārijā sasniegto,
novēršot noteiktus trūkumus tādās jomās kā tiesu sistēmas reforma un cīņa pret korupciju un
organizēto noziedzību
(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6570)
(2006/929/EK)
laikā savā 2006. gada 26. septembra ziņojumā tā ir apzinājusi neatrisinātus jautājumus, īpaši attiecībā uz tiesu
sistēmas un tiesībaizsardzības iestāžu atbildību un efektivitāti, kur vēl joprojām ir vajadzīgi turpmāki panākumi,
lai nodrošinātu resursus to pasākumu īstenošanai un
piemērošanai, kas pieņemti, lai izveidotu iekšējo tirgu
un brīvības, drošības un tiesiskuma telpu.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
(5)

Ar Pievienošanās akta 37. pantu Komisiju pilnvaro veikt
atbilstošus pasākumus gadījumā, ja Bulgārija radītu
nopietnu iekšējā tirgus darbības traucējumu risku, neizpildot saistības, kuras tā uzņēmusies. Ar Pievienošanās
akta 38. pantu Komisiju pilnvaro veikt atbilstošus pasākumus gadījumā, ja pastāv būtisku nepilnību nopietna
iespējamība attiecībā uz to, kā Bulgārijā tiek transponēti,
īstenoti vai piemēroti tiesību akti, kas pieņemti atbilstīgi
ES līguma VI sadaļai, un tiesību akti, kas pieņemti atbilstīgi EK Līguma IV sadaļai.

(6)

Neatrisinātie jautājumi saistībā ar tiesu sistēmas un tiesībaizsardzības iestāžu atbildību un efektivitāti attaisno
mehānisma izveidi, lai nodrošinātu sadarbību un pārliecinātos par Bulgārijā sasniegto, novēršot noteiktus
trūkumus tādās jomās kā tiesu sistēmas reforma un
cīņa pret korupciju un organizēto noziedzību.

(7)

Ja Bulgārija atbilstoši nenovērsīs šos trūkumus, Komisija,
pamatojoties uz Pievienošanās akta 37. un 38. pantu, var
piemērot aizsardzības pasākumus, tostarp atbilstoši
Kopienas tiesību aktos paredzētajiem nosacījumiem atcelt
dalībvalstu pienākumu atzīt un izpildīt Bulgārijas tiesu
spriedumus un lēmumus, piemēram, Eiropas apcietināšanas orderus.

ņemot vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas Pievienošanās
līgumu un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas Pievienošanās
līgumu un jo īpaši tā 37. un 38. pantu,

ņemot vērā dalībvalstu pausto viedokli,

tā kā:

(1)

Eiropas Savienība ir izveidota, balstoties uz tiesiskuma
principu, kas ir kopīgs visām dalībvalstīm.

(2)

Brīvības, drošības un tiesiskuma un iekšējā tirgus telpa,
ko izveidoja ar Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas
Kopienas dibināšanas līgumu, ir balstīta uz savstarpēju
pārliecību, ka visu dalībvalstu administratīvajos un tiesu
lēmumos un praksē pilnībā ievēro tiesiskumu.

(3)

Tas visām dalībvalstīm nozīmē, ka pastāv objektīva, neatkarīga un efektīva tiesu un administratīvā sistēma, kas,
inter alia, ir atbilstoši sagatavota cīņai pret korupciju un
organizēto noziedzību.

(8)

Šis lēmums neizslēdz aizsardzības pasākumu pieņemšanu
jebkurā laikā, pamatojoties uz Pievienošanās akta 36. līdz
38. pantu, ja tiek izpildīti nosacījumi minēto pasākumu
pieņemšanai.

(4)

Bulgārija 2007. gada 1. janvārī kļūs par Eiropas Savienības dalībvalsti. Komisija ir ņēmusi vērā lielos centienus,
lai pabeigtu Bulgārijas sagatavošanos dalībai, bet tajā pašā

(9)

Šo lēmumu groza, ja atbilstoši Komisijas novērtējumam
ir jākoriģē kritēriji. Šo lēmumu atceļ, kad ir pienācīgi
izpildīti visi kritēriji,

14.12.2006.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.
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Komisija turpmāk sniedz ziņojumus pēc vajadzības, bet ne retāk
kā reizi sešos mēnešos.
1. pants

Bulgārijai līdz katra gada 31. martam un pirmo reizi līdz 2007.
gada 31. martam ir jāziņo Komisijai par gūtajiem panākumiem
katra no pielikumā minētajiem trūkumiem novēršanā.
Komisija jebkurā laikā var sniegt tehnisku palīdzību, veicot
dažādus pasākumus, vai vākt informāciju par šiem trūkumiem
un apmainīties ar to. Turklāt Komisija jebkurā laikā šajā nolūkā
var organizēt ekspertu delegācijas uz Bulgāriju. Bulgārijas
iestādes sniedz šajā sakarā vajadzīgo atbalstu.

3. pants
Ziņojums stājas spēkā, vienīgi stājoties spēkā Pievienošanās
līgumam, un tas ir spēkā no Pievienošanās līguma spēkā
stāšanās dienas.
4. pants
Šis lēmums ir adresēts visām dalībvalstīm.
Briselē, 2006. gada 13. decembrī

2. pants
Komisija savas piezīmes un konstatējumus par Bulgārijas ziņojumu pirmo reizi dara zināmus Eiropas Parlamentam un
Padomei 2007. gada jūnijā.

Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
Olli REHN
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PIELIKUMS
Trūkumi, kas jānovērš Bulgārijai un kuri minēti 1. pantā.
1) Jāpieņem konstitūcijas grozījumi, novēršot jebkādu nenoteiktību attiecībā uz tiesu sistēmas neatkarību un atbildību.
2) Pieņemot un ieviešot jaunu likumu par tiesu varu un jaunu civilprocesa kodeksu, ir jānodrošina pārredzamāks un
efektīvāks tiesas process. Jāziņo par šo jauno tiesību aktu un kriminālprocesa kodeksa un administratīvā procesa
kodeksa ietekmi, īpaši uz pirmstiesas posmu.
3) Jāturpina tiesu iestāžu reforma, lai paaugstinātu profesionalitāti, atbildību un efektivitāti. Jānovērtē šīs reformas ietekme
un katru gadu jāpublicē vērtēšanas rezultāti.
4) Jāveic profesionālas, objektīvas izmeklēšanas apsūdzībās par augsta līmeņa korupciju un jāziņo par tām. Jāziņo par
iekšējām pārbaudēm valsts iestādēs un informācijas par augsta līmeņa amatpersonu īpašumu publicēšanu.
5) Jāveic turpmāki pasākumi, lai novērstu un apkarotu korupciju, īpaši uz robežām un vietējās pašvaldībās.
6) Jāīsteno stratēģija organizētās noziedzības apkarošanai, galveno uzmanību pievēršot smagiem noziegumiem, nelikumīgi
iegūtu līdzekļu legalizācijai, kā arī noziedznieku līdzekļu sistemātiskai konfiskācijai. Jāziņo par jaunām un notiekošām
izmeklēšanām, apsūdzībām un notiesāšanu šajās jomās.
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