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ЕП одобри спирането на
еврофондове за лошо правосъдие
Правителствата, които се 

намесват в съдебната сис-
тема или не успяват да се 
справят с измамите и коруп-
цията, рискуват замразяване 
на средствата от ЕС според 
проект на законодателен акт, 
одобрен от ЕП.  С подкрепа-
та на група от независими 
експерти ЕК ще трябва да 
установява „широко разпрос-
транено незачитане на прин-
ципите на правовата държа-

ва“ и да налага глоби, като 
замразяване на плащанията 
от бюджета на ЕС . Реше-
нията ще бъдат изпълнява-
ни, след като бъдат одобрени 
от парламента и съвета. След 
като държавата членка кори-
гира дефицитите, установени 
от комисията, парламентът и 
министрите на ЕС ще могат 
да отблокират средствата. 

Още - на 7-а стр.
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На 9-а стр.

Как се убива 
златна 
кокошка

Законът казва, че 
медията  трябва да 
взема предвид поне 

10 фактора, когато пи-
ше статия: естеството на 

личните данни, влияни-
ето, което разкриването 
им ще окаже върху „соб-
ственика“ им и доброто 
му име, обстоятелства, 

при които личните дан-
ни са станали известни 
на журналиста, и т.н. 
Преценката дали това е 
спазено ще е субективна 
и  ще позволи нечувана 
репресия спрямо изда-
ния.
„Не можем да се 

освободим от безпокой-
ството, че предлаганата 
уредба е равнозначна на 
въвеждане на цензура  в 
нарушение на Конститу-
цията, Конвенцията за 
защита правата на чове-

ка и основните свободи, 
Международния пакт за 
гражданските и полити-
ческите права и  Харта-
та на основните права на 
ЕС“, алармира Програ-
ма „Достъп до информа-
ция“ (ПДИ), която води 
битката  за отпадане на 
абсурдните  разпоредби 
в законопроекта. Пред-
ставители на фондаци-
ята влязоха в  гореща 
полемика с депутати от 
вътрешната комисия, но 
срещнаха  твърдата им 

съпротива. Никой не ги 
е подкрепил, само един 
депутат от БСП гласу-
ва „въздържал се“.  
„Абсолютно сме про-

тив текста, налагащ цен-
зура на журналистите. 
Това е единственият за-
кон в ЕС, в който има 
такъв пространен списък 
с основания за законо-
съобразно журналисти-
ческо изразяване“, ка-
за пред „Сега“ адвокат 
Александър Кашъмов. 
В крайна сметка депута-

тите дали да се разбере, 
че можело и да смекчат 
разпоредбата. Това обаче 
няма да доведе до от-
падане на цензурата. В 
Западна Европа регла-
ментът GDPR, имащ за 
цел да защити личната 
информация на обикно-
вените граждани, а не на 
публичните фигури, бе-
ше въведен с изричната 
разпоредба, че ограниче-
нията в него не се отна-
сят за журналистите. 
(Продължава на 2-а стр.)

СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА, ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА

Управляващите са твърдо решени да запушат 
устата на медиите за всякакви критични публи-
кации. Вътрешната комисия на парламента 
прие  с почти пълно единодушие скандалните 
поправки на кабинета в Закона за личните данни, 
с които държавен орган ще преценява корект-
ността на журналистическите материали и ще 
може да налага глоби. 

Управляващите въвеждат 
откровена цензура за медиите
Въпреки критиките остават гигантските глоби - до 20 млн. евро, или 4% 
от оборота на фирмата, за нарушение на закона за личните данни

Сръбският президент 
Александър Вучич по-
срещна тържествено ру-
ския си колега Владимир 
Путин в Белград. Путин 
е на еднодневно посеще-
ние заедно с бизнес де-
легация. Сред основните 
теми на преговорите са 
разширяването на газо-
провода  „Турски поток“ 
към Сърбия и сложните 
отношения между Бел-
град и Прищина. 
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СНИМКА: ЕПА БГНЕС

Евро 1.95583

USD 1.71624 (-0.00106)
CHF 1.72899 (-0.00659)
Злато 2216.91 (-0.73)
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