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В доклада за мониторинга на България от юли тази година Европейската комисия (ЕК)
препоръчва следващото правителство да вземе колкото се може по-бързо решителни
мерки по основните критики, набелязани за напредъка на България в областта на правосъдие и вътрешен ред.
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Препоръките, които трябва да се
изпълнят, са 21. Главният говорител на комисията Йоханес Лайтенбергер подчертa, че са нужни
воля и политически консенсус за
подкрепа на борбата с корупцията
и организираната престъпност.
Отчетен беше и известен напредък
от миналата година насам, състоящ се преди всичко в „по-голямата
откритост в диалога с ЕС“.
Според Лайтенбергер е необходимо: „Да се разработи интегрирана
стратегия срещу организираната престъпност и корупцията,
да се създадат специализирани
структури за съдебно преследване и произнасяне на присъди
за корупция на високопоставени
лица, да се осигури ефективно
прилагане на наскоро приетия
Закон за конфликт на интереси, да
продължи работата по концепцията за цялостно преработване на
Наказателния кодекс, да се накарат
съдилищата да публикуват всички
съдебни решения“.
Според Брюксел положителните
стъпки са ограничени само до техническо ниво и имат ограничено
въздействие, а усещането на обществото е, че правосъдието в България е бавно и понякога несправедливо, като за някои прокурори
и магистрати се смята, че се поддават на влияние или намеса. За Еврокомисията най-големият враг на
реформите е политическата класа,
която не подкрепя индивидуалните
инициативи на правораздаващите органи да противодействат на
корупцията.

Еврокомисията призовава
София да промени Наказателно-процесуалния кодекс
и Наказателния кодекс, като
препоръчва и създаването
на съвместни екипи за борба
с организираната престъпност.
Брюксел оценява положително
стъпките за предотвратяване и наказване на измамите с европейски
фондове, както и създаването на
единна мрежа за подаване на сигнали за корупция.
Според комисията обаче съществен проблем е нежеланието на
прокуратурата и разследващите
органи да се самосезират от сигнали в пресата и обществото. Според
документа липсата на политическа

подкрепа „кара правоприлагащите
служители да се чувстват несигурни в започването на разследване,
когато то може да разкрие корупция по високите етажи на властта“.
Законодателната власт е разкритикувана най-вече за спорния Закон
за амнистията, който позволява
лица, злоупотребили с еврофондове по невнимание, да не бъдат
съдени.
За разлика от миналата година в този
доклад проблемите с изразходването на европейските пари не се
отбелязват.
Мониторинговият механизъм се запазва поне за още една година, но
комисията не предлага налагането
на наказателни клаузи.

Бившият премиер на Полша, евродепутатът Йежи Бузек бе избран за
председател на Европейския парламент. Той е първият представител
на Източна Европа, който заема
този пост. Председателят на Европарламента има главно церемониални функции, но се ползва с голям
авторитет. Бузук отбеляза няколко

приоритета в работата си – борбата
с климатичните промени, подобряване на европейската енергийна
сигурност и на ситуацията с правата
на човека. „Вярвам, че разделението
между стари и нови членове на ЕС
ще изчезне“, заяви Бузек.
Проф. Йежи Бузек е роден на 3
юли 1940 г. в град Смиловице,
който в сега се намира в Чехия. Той
е професор по технически науки
и университетски преподавател.
Като политик е бил министър-председател на Полша в периода 1997
– 2001 г. На 13 юни 2004 г. е избран

за евродепутат с рекорден брой
гласове. През 80-те години на миналия век Бузек е бил активист на
демократични антикомунистически
движения.
През юли 2009 г., след оттеглянето
на кандидатурата на италианския
евродепутат Марио Мауро, Бузек
остава единственият кандидат на
най-голямата политическа сила
в Европейския парламент – Европейската народна партия – за поста
председател на ЕП.
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Йежи Бузек e новият
председател
на Европейския парламент

Трите основни приоритета, издигнати от Чехия по време на шестмесечното й председателството на
ЕС от януари до юни 2009 г. бяха
икономика, енергетика, външна
политика. Чешкото председателство
бе белязано от глобалната икономическа криза, от израелската военна
офанзива в Газа и газовата криза,
предизвикана от конфликта между
Русия и Украйна и
То няма за бъде забравено и благодарение на арт-инсталацията,
монтирана през януари в Брюксел,
на която България бе представена
като тоалетна, Франция – като страна в постоянна стачка, Германия
–като автомагистрала с форма на
свастика, а Румъния бе асоциирана
с Дракула.
Пилитическата нестабилност в Чехия същото не се отрази добре на
страната – председател на ЕС. След
гласуването на вот на недоворие
правителството на Мирек Тополанек падна и бе заменено от временното правителство на Ян Фишер.
Характерна особеност на чешкото
председателство е и евроскепти-

цизма на президента Вацлав Клаус,
който отказа да подпише Лисабонския договор в разрез с желанието
на всички останали правителства
в ЕС и въпреки подкрепата за документа в чешкия парламент
„Файненшъл таймс“ пише, че по време на председателството си чехите
„се концентрираха върху нуждата от
защита на интегритета на единния
европейски пазар“ и „осигуриха инвестиция в размер на 200 млн. евро
за проекта за газопровод „Набуко“,
който има за цел да разнообрази
енергийните доставки за блока“.
Чешкото председателство завърши
със среща на върха, която позволи
да се извади от задънената улица
процеса на ратифициране на Лисабонския договор, отваряйки пътя за
нов референдум в Ирландия.Освен
това на заседанието на Европейския съвет през юни кандидатурата
на Жозе Барозу беше одобрена за
втори мандат като председател на
Европейската комисия, което дава
възможност на Комисията да работи
ефективно до края на своите правомощия.

С мотото „Поемане на предизвикателствата“ (Taking on the Challenges)
правителството на Швеция, начело
с министър-председателя Фредрик Райнфелдт, прие щафетата от
Чехия през юли. За следващите
шест месеца Швеция откроява два
основни приоритета за европейското председателство – програма
на ЕС в отговор на икономическата
и финансовата криза и подготовката за преговорите през декември
в Копенхаген по повод промените
в климатичните условия. Новият
председател трябва да оцени в какво състояние са преговорите по
разширяването на ЕС.По време на
шведското председателство ще се
проведе и вторият референдум за
лисабонския договор в Ирландия.
(Р. К.)
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Снимки: архив

Чехия предаде щафетата
на Швеция като
ротационен председател на ЕС
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