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Уважаеми г-н Пенчев, 

Благодаря Ви много за декларацията на Асоциацията на свободното слово „Анна 
Политковская", изпратена, наред c други адресати, до председателя на 
Европейската комисия Барозу. В нея Вие засягате, по-специално, настоящата 
политическа ситуация в България, демонстрациите и насилието срещу 
протестиращите. 

Както правилно отбелязвате, заместник-председателят Вивиан Рединг, която е 
комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството, 
посети България на 23 юли 2013 г., за да се срещне c български граждани в рамките 
на програмата на Европейската комисия за диалог c гражданите. На тази среща, 
както и на предходно пленарно заседание на Европейския парламент, тя се 
възползва от възможността да коментира политическата ситуация в България, 
което показва, че Европейската комисия следи отблизо случващото се в страната. 

Можете да намерите речта на заместник-председателя Рединг на следния адрес: 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-655_bg.htm 

В по-общ план Европейската комисия потвърждава необходимостта България да 
продължи реформите си в съдебната система. Европейската комисия предоставя 
пряка подкрепа за реформата посредством Механизма за сътрудничество и 
проверка (МСП) за България от 2006 г. насам. България се е ангажирала да 
постигне набелязаните в МСП показатели в областта на съдебната реформа и 
борбата против корупцията и организираната престъпност. Този механизъм ще 
продължи да се прилага, докато всички показатели бъдат изпълнени. 

На 18 юли 2012 г. Европейската комисия публикува своя единадесети доклад за 
напредъка, предназначен за Европейския парламент и Съвета, относно степента, в 
която България изпълнява тези показатели. Комисията продължава да следи 
ситуацията в България и ние приветстваме всяка информация, която получаваме в 
тази връзка. 
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Повече информация за Механизма за сътрудничество и проверка и за доклада за 
България можете да намерите на уебсайта на Европейската комисия на следния 
адрес: 

http://ec,europa.eu/cvm/index_bg.htm 

C уважение. 

Emmanuel Grabit 
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