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1.

Ținând seama de concluziile Consiliului din 17 octombrie 2006 (doc. 14109/06), din 23 iulie
2007 (doc. 11904/07), din 10 martie 2008 (doc. 7017/08), din 15 septembrie 2008 [doc.
12678/08 + REV 1(en)], din 23 februarie 2009 (doc.6694/09), din 14 septembrie 2009
(doc.12938/1/09 REV 1), din 10 mai 2010 (doc. 8791/10) și din 13 septembrie 2010 (doc.
13105/10), Comisia a prezentat rapoarte intermediare privind progresele înregistrate de
Bulgaria și România în cadrul mecanismului de cooperare și verificare (documentele 6986/11
COVEME 1 și 6987/11 COVEME 2).

2.

În urma examinării rapoartelor, grupul de lucru a ajuns la un acord privind textul proiectului
de concluzii ale Consiliului cu privire la acest subiect, astfel cum figurează în anexă.

3.

Prin urmare, se propune Consiliului adoptarea proiectului de concluzii anexat, sub rezerva
confirmării de către Coreper.
_________________________
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ANEXĂ
Proiect de concluzii ale Consiliului
privind mecanismul de cooperare și verificare pentru Bulgaria și România

Reafirmându-și concluziile precedente, în special cele din 13 septembrie 2010, Consiliul salută
rapoartele intermediare ale Comisiei privind progresele înregistrate în România și Bulgaria în cadrul
mecanismului de cooperare și verificare. Consiliul felicită Comisia pentru activitatea desfășurată și
pentru metodologia aplicată și este pe deplin de acord cu analiza obiectivă și echilibrată cuprinsă în
aceste rapoarte. Consiliul ia act de faptul că Bulgaria și România continuă să asigure un nivel bun
de cooperare cu Comisia și cu celelalte state membre.

Reamintind importanța unei voințe politice fără echivoc și susținute de a întreprinde măsurile
necesare, Consiliul recunoaște eforturile notabile realizate de Bulgaria și România în vederea
atingerii obiectivelor stabilite în cadrul mecanismului.
Consiliul salută angajamentul continuu al Bulgariei de a pune în aplicare strategia sa de reformă
judiciară. Pentru a menține dinamismul reformei, Bulgaria ar trebui să îmbunătățească în continuare
practicile judiciare și de investigare, să continue reforma temeinică a sistemului judiciar, să se
concentreze pe adoptarea unei legi eficace de confiscare a activelor, pe crearea unei autorități care
să identifice și să sancționeze conflictele de interese și pe asigurarea unei urmăriri judiciare mai
eficace în privința cazurilor de corupție și de criminalitate organizată.
Consiliul salută modul constructiv în care România a dat curs recomandărilor Comisiei și a
imprimat un nou dinamism reformelor. Pentru a consolida acest dinamism, România ar trebui să își
concentreze eforturile în sfera punerii în aplicare a noului cadru legislativ în dreptul civil și penal, a
reformei sistemului disciplinar pentru magistrați, a îmbunătățirii celerității, calității și consecvenței
procesului judiciar, în special în ceea ce privește procesele de corupție la nivel înalt, și a
consolidării politicilor anticorupție în general.
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Consiliul încurajează Bulgaria și România - pornind de la progresele deja înregistrate, luând ca
punct de reper rapoartele privind progresele realizate, adoptate de Comisie la 20 iulie 2010, și
recomandările aferente - să își intensifice eforturile în lunile viitoare, în special în ceea ce privește
toate domeniile evidențiate în rapoartele intermediare, și se așteaptă ca acestea să obțină rezultate
tangibile și durabile, în conformitate cu criteriile de referință convenite. Ținând seama de cele de
mai sus, Consiliul așteaptă cu interes rapoartele Comisiei care urmează să fie prezentate în vara
anului 2011. Consiliul va urmări în continuare cu atenție evoluțiile survenite în această sferă.

_________________
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