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13105/10

COVEME 7

POZNÁMKA K BODU „I/A“
Odesílatel: Ad hoc pracovní skupina pro mechanismus spolupráce a ověřování pro Bulharsko 

a Rumunsko
Datum: 6. září 2010
Příjemce: Výbor stálých zástupců / Rada
Č. návrhu 
Komise:

12558/10 COVEME 5 + ADD 1
12562/10 COVEME 6 + ADD 1

Předmět: Mechanismus spolupráce a ověřování pro Bulharsko a Rumunsko
- přijetí závěrů Rady

1. S ohledem na závěry Rady ze dne 17. října 2006 (dokument 14109/06),

ze dne 23. července 2007 (dokument 11904/07), ze dne 10. března 2008 (dokument 7017/08), 

ze dne 15. září 2008 (dokument 12678/08 + REV 1(en)), ze dne 23. února 2009 

(dokument 6694/09), ze dne 14. září 2009 (dokument 12938/1/09 REV 1) a ze dne 

10. května 2010 (dokument 8791/10) předložila Komise zprávy o pokroku Bulharska 

a Rumunska v rámci mechanismu spolupráce a ověřování (dokumenty 12558/10 COVEME 5 

+ ADD 1 a 12562/10 COVEME 6 + ADD 1).

2. Po posouzení zpráv dosáhla pracovní skupina dohody o znění návrhu závěrů Rady k této věci 

ve znění uvedeném v příloze.

3. Rada se proto vyzývá, aby po potvrzení Výborem stálých zástupců přijala návrh závěrů 

uvedený v příloze.

________________________
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PŘÍLOHA

Mechanismus spolupráce a ověřování pro Bulharsko a Rumunsko –

návrh závěrů Rady

1. Rada opětovně potvrzuje své dřívější závěry a vítá zprávy Komise o pokroku Bulharska 

a Rumunska v rámci mechanismu spolupráce a ověřování. Rada vítá činnost Komise 

a použitou metodiku a zcela se ztotožňuje s objektivní a vyváženou analýzou, již Komise 

v těchto zprávách provedla, a dále s doporučeními ve zprávách uvedenými.

2. Rada připomíná význam jednoznačného a trvalého politického závazku ohledně dosažení cílů 

stanovených v rámci mechanismu a oceňuje úsilí, které tyto dva členské státy vynaložily. Aby 

mohly politiky EU řádně fungovat a aby mohli občané plně využít všech příležitostí, které 

členství v Unii nabízí, je nezbytná existence nestranného, nezávislého a účinného správního 

a soudního systému disponujícího dostatečnými prostředky.

3. Rada vítá, že reformní úsilí v Bulharsku je v současné době výrazné, a vítá rovněž nové 

partnerství této země s Komisí. Nová strategie pro soudní reformu představuje plán 

komplexní a dlouhodobé reformy soudnictví. Skutečnost, že vláda tuto strategii přijala, svědčí 

o politickém odhodlání. Rada oceňuje i další úspěchy, zejména reformu trestního řízení, vyšší 

počet obžalob v případech zahrnujících korupci a organizovanou trestnou činnost na vysoké 

úrovni, jakož i pokrok v prvním symbolickém případě, v němž se objevuje podvod 

v souvislosti s finančními prostředky EU.
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I nadále však existují značné nesrovnalosti, zejména pokud jde o soudní a profesní praktiky 

na úrovni státních zastupitelství a soudů. Je třeba posílit transparentnost a odpovědnost 

soudnictví. Rovněž je třeba řádně a plně uplatňovat strategii pro boj proti korupci, zákon 

o střetu zájmů a postupy pro zadávání veřejných zakázek. Dále je potřeba zajistit, aby byla 

v případech organizované trestné činnosti využívána účinnější následná soudní opatření, jako 

například odrazující sankce či ztráta majetku. Plné a včasné provedení nové strategie pro 

soudní reformu by mělo být považováno za prioritní.

4. Rada vítá přijetí občanského a trestního zákoníku v Rumunsku dne 22. června, jakož i pokrok 

v oblasti prováděcích právních předpisů. Vstup těchto zákoníků v platnost, k němuž má dojít 

v říjnu roku 2011, bude významnou příležitostí pro celkovou reformu rumunského soudního 

systému. Národní protikorupční úřad vykazuje i nadále dobré a stabilní výsledky při 

vyšetřování korupce na vysoké úrovni. Slibné jsou rovněž výsledky jednotlivých případů, 

jimiž se zabýval národní bezpečnostní úřad. Rada vítá, že v reakci na zprávu Komise proběhlo 

v Rumunsku rychle přijetí revidovaného zákona týkajícího se národního bezpečnostního 

úřadu a změny zákona o ústavním soudu, a se zájmem očekává jejich provádění. Úsilí 

generálního prokurátora zaměřené na posílení boje proti korupci přináší první výsledky.

Hodnocení vypracované Komisí však poukazuje rovněž na významné nedostatky. Pokud jde 

o účinnost soudního řízení, důslednost judikatury a odpovědnost soudnictví, bylo dosaženo 

jen nepatrného skutečného pokroku. Hlavním problémem jsou i nadále lidské zdroje. 

Neexistuje koordinovaná protikorupční politika, která by byla jednotně uplatňována ve všech 

odvětvích státní správy. Výrazného pokroku je třeba dosáhnout v oblasti střetu zájmů. V této 

souvislosti by se Rumunsko mělo na základě nedávného pokroku zaměřit na další zlepšení 

právních předpisů v oblasti veřejných zakázek. Rumunsko by mělo zajistit úzkou 

a konstruktivní spolupráci jednotlivých politických a soudních aktérů a posílit vůli soudnictví 

k reformě. Aby byl reformní proces udržitelný, musí Rumunsko dosáhnout posílení široké 

politické podpory v oblasti transparentnosti a účinné ochrany před korupcí a střetem zájmů.
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5. Rada připomíná, že mechanismus spolupráce a ověřování nyní zahájil čtvrtý rok svého 

fungování, a vybízí proto Bulharsko a Rumunsko, aby neprodleně přistoupily k posílení 

reformního úsilí. V tomto ohledu Rada zdůrazňuje, že je potřeba, aby se Bulharsko 

a Rumunsko bezodkladně zabývaly veškerými doporučeními uvedenými ve zprávách Komise, 

tak aby bylo dosaženo konkrétních a trvalých výsledků, zejména v oblastech, na něž Komise 

ve svých zprávách poukazuje.

6. Rada bere na vědomí, že mechanismus spolupráce a ověřování je vhodným nástrojem 

umožňujícím poskytnout Bulharsku a Rumunsku pomoc v jejich reformním úsilí. Ostatní 

členské státy jsou ochotny i nadále poskytovat veškerou nezbytnou pomoc, aby bylo cílů 

stanovených v rámci mechanismu spolupráce a ověřování dosaženo co nejdříve.

Mechanismus bude fungovat, dokud nebude v tomto rámci dosaženo očekávaných výsledků.

Rada v této souvislosti připomíná, že uvedený mechanismus napomáhá snahám Bulharska 

a Rumunska o plné provádění politik EU. Rada bude vývoj v uvedené záležitosti i nadále 

pozorně sledovat.

______________________


