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5.10.2020 B9-0309/1

Amendamentul 1
Angel Dzhambazki
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Statul de drept și drepturile fundamentale în Bulgaria

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât Comisia de la Veneția și 
OSCE ODIHR au constatat că Codul 
electoral bulgar împiedică diversitatea 
lingvistică și drepturile de vot ale 
cetățenilor care locuiesc în străinătate5;

eliminat

5 Avizul comun al Comisiei de la Veneția 
și al OSCE ODIHR privind modificările 
Codului electoral al Bulgariei, 19 iunie 
2017, CDL-AD(2017)016.
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5.10.2020 B9-0309/2

Amendamentul 2
Angel Dzhambazki
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Statul de drept și drepturile fundamentale în Bulgaria

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât în ultimii ani au fost 
relatate o serie de incidente legate de 
utilizarea discursurilor de incitare la ură 
împotriva minorităților, inclusiv de către 
miniștri; întrucât imunitatea 
parlamentară este folosită în mod 
sistematic pentru a proteja membrii 
Adunării Naționale a Bulgariei de 
răspunderea pentru discursurile de 
incitare la ură6;

eliminat

6 Comisarul pentru drepturile omului al 
Consiliului Europei, raport în urma vizitei 
sale în Bulgaria în perioada 25-29 
noiembrie 2019, 31 martie 2020, p. 33 și 
p. 38.
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5.10.2020 B9-0309/3

Amendamentul 3
Angel Dzhambazki
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Statul de drept și drepturile fundamentale în Bulgaria

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. regretă profund faptul că evoluțiile 
din Bulgaria au dus la o deteriorare 
semnificativă a respectării principiilor 
statului de drept, democrației și 
drepturilor fundamentale, inclusiv a 
independenței sistemului judiciar, a 
separării puterilor, a luptei împotriva 
corupției și a libertății presei; își exprimă 
solidaritatea cu poporul bulgar în 
solicitările și aspirațiile sale legitime la 
justiție, transparență, responsabilitate și 
democrație;

eliminat

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/4

Amendamentul 4
Angel Dzhambazki
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Statul de drept și drepturile fundamentale în Bulgaria

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de adoptarea în a doua 
lectură a amendamentelor la Codul 
electoral bulgar; ia act cu îngrijorare de 
faptul că Parlamentul Bulgariei se află în 
prezent în procesul de adoptare a unei noi 
legi electorale, în timp ce alegerile 
parlamentare obișnuite trebuie să aibă loc 
în termen de cel mult șapte luni; le invită 
pe autoritățile bulgare să asigure 
respectarea deplină a legislației electorale 
cu toate recomandările Comisiei de la 
Veneția și ale OSCE ODIHR, în special în 
ceea ce privește stabilitatea elementelor 
fundamentale ale legii electorale, care nu 
ar trebui să facă obiectul unor modificări 
cu mai puțin de un an înainte de alegeri;

4. le invită pe autoritățile bulgare să 
asigure respectarea deplină a legislației 
electorale cu toate recomandările Comisiei 
de la Veneția și ale OSCE ODIHR;

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/5

Amendamentul 5
Angel Dzhambazki
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Statul de drept și drepturile fundamentale în Bulgaria

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. condamnă toate cazurile de 
discursuri de incitare la ură, de 
discriminare și ostilitate împotriva 
persoanelor de origine romă, a femeilor, a 
persoanelor LGBTI și a persoanelor care 
aparțin altor grupuri minoritare, care 
rămân un motiv de îngrijorare profundă; 
le invită pe autorități să răspundă cu 
fermitate la incidentele de discurs de 
incitare la ură, inclusiv de către politicieni 
de rang înalt, să întărească protecția 
juridică împotriva discriminării și a 
infracțiunilor motivate de ură, precum și 
să ancheteze și să urmărească penal în 
mod eficient aceste infracțiuni; salută 
interzicerea de către justiție a marșului 
anual neo-nazist „Lukov” și demararea 
unei anchete privind organizația care îl 
susține - „BNU”; îl invită pe guvernul 
bulgar să își intensifice cooperarea cu 
observatorii internaționali și locali din 
domeniul drepturilor omului și să ia toate 
măsurile necesare pentru a proteja în mod 
eficace drepturile minorităților, în special 
dreptul la libertatea de exprimare și la 
libertatea de asociere, inclusiv prin 
punerea în aplicare a hotărârilor 
pertinente ale Curții Europene a 
Drepturilor Omului13; invită autoritățile și 
funcționarii bulgari să condamne cu 
fermitate toate actele de violență și 
discursurile de incitare la ură împotriva 

eliminat
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minorităților;
13 Hotărârile din 19 ianuarie 2006, 
Organizația macedoneană unită Ilinden și 
alții / Bulgaria (cererea nr.59491/00); 18 
octombrie 2011, Organizația 
macedoneană unită Ilinden și alții/ 
Bulgaria (nr.2) (cererea nr. 34960/04); 11 
ianuarie 2018, Organizația macedoneană 
unită Ilinden și alții/ Bulgaria (nr. 3) 
(cererea nr. 29496/16) și 11 ianuarie 
2018, Iordan Ivanov și alții/ Bulgaria 
(cererea nr. 70502/13).

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/6

Amendamentul 6
Angel Dzhambazki
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Statul de drept și drepturile fundamentale în Bulgaria

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. deplânge climatul de ostilitate 
împotriva persoanelor de etnie romă din 
unele comunități populate, îndeosebi 
împotriva celor care au fost nevoiți să își 
părăsească locuințele în urma 
manifestațiilor care au vizat comunitățile 
acestora în mai multe localități; își 
exprimă regretul cu privire la hărțuirea și 
la evacuările violente ale romilor în zona 
Voivodinovo; le invită pe autorități să 
soluționeze de urgență situația 
persoanelor afectate; consideră că 
măsurile hotărâte de îmbunătățire a 
situației generale a persoanelor de origine 
romă în ce privește locuințele ar trebui să 
continue; consideră că este necesar să se 
elimine pe deplin segregarea educațională 
a copiilor de origine romă; le invită pe 
autorități să pună capăt discursurilor de 
incitare la ură și discriminării rasiale 
împotriva persoanelor aparținând 
minorității rome în reacția la pandemia de 
COVID-19, precum și operațiunilor de 
poliție care vizează cartierele rome în 
timpul pandemiei;

eliminat

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/7

Amendamentul 7
Angel Dzhambazki
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Statul de drept și drepturile fundamentale în Bulgaria

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. ia act de hotărârea Curții 
Constituționale din 27 iulie 2018 privind 
nerespectarea Convenției de la Istanbul de 
către Constituția Bulgariei; regretă faptul 
că această decizie împiedică Bulgaria să 
ratifice convenția; este profund îngrijorat 
de discursul public persistent negativ și 
denaturat privind convenția, fasonat de o 
dezinformare și o campanie de defăimare 
pe scară largă, în urma mediatizării 
negative a acestui subiect de mai multe 
canale de mass-media cu presupuse 
legături cu guvernul și cu partidele de 
opoziție, care a devenit cu atât mai 
îngrijorătoare din cauza participării 
politicienilor și a partidelor politice 
reprezentate în parlamentul bulgar; este 
preocupat de faptul că atitudinea negativă 
persistentă față de convenție contribuie, 
de asemenea, la stigmatizarea grupurilor 
vulnerabile expuse riscului de violență 
legată de sex, a căror situație a fost 
exacerbată îndeosebi de COVID-19 și de 
măsurile de restricționare a mișcării 
persoanelor în întreaga Europă, inclusiv 
în Bulgaria, și încurajează și inculcă un 
sentiment de impunitate în rândul 
autorilor infracțiunilor legate de sex; 
regretă faptul că modificările recente 
aduse Codului penal, care au introdus 
sancțiuni mai severe pentru violența 
legată de sex, s-au dovedit a fi insuficiente 

17. ia act de hotărârea Curții 
Constituționale din 27 iulie 2018 privind 
nerespectarea Convenției de la Istanbul de 
către Constituția Bulgariei;
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pentru a aborda problema complexității 
problemei și, mai presus de toate, pentru a 
o împiedica; le invită, prin urmare, pe 
autoritățile bulgare să întărească 
prevenirea și combaterea violenței 
domestice, să facă ceea ce este necesar 
pentru a permite ratificarea Convenției de 
la Istanbul, și să introducă cât mai multe 
elemente din convenție care să fie în 
conformitate cu ordinea sa 
constituțională, căutând în același timp o 
soluție mai amplă pentru elementele 
rămase, precum și creșterea numărului de 
adăposturi și a altor servicii sociale 
necesare pentru a acorda sprijin 
victimelor violenței domestice;

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/8

Amendamentul 8
Angel Dzhambazki
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Statul de drept și drepturile fundamentale în Bulgaria

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că este necesar să se 
elimine discriminarea persoanelor pe 
baza orientării sau a identității lor 
sexuale, atât în drept, cât și în practică, în 
toate domeniile; le invită pe autoritățile 
bulgare să modifice Legea privind 
protecția împotriva discriminării pentru a 
include în mod explicit identitatea sexuală 
ca motiv de discriminare; le invită pe 
autoritățile bulgare să modifice actualul 
Cod penal pentru a include infracțiunile 
motivate de ură și discursurile de incitare 
la ură pe motive de orientare sexuală, 
identitate și exprimare sexuală, precum și 
caracteristici sexuale; le invită pe 
autoritățile bulgare să pună în aplicare 
jurisprudența pertinentă a Curții de 
Justiție și a Curții Europene a Drepturilor 
Omului și, în acest sens, să abordeze 
situația soților/soțiilor și a părinților de 
același sex în vederea asigurării 
exercitării dreptului lor la nediscriminare 
în drept și în fapt și să stabilească un 
cadru juridic adecvat care să asigure 
drepturi egale pentru toate cuplurile;

eliminat

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/9

Amendamentul 9
Angel Dzhambazki
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Statul de drept și drepturile fundamentale în Bulgaria

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. își reafirmă poziția cu privire la 
propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului 
referitor la protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre17, inclusiv necesitatea de a 
proteja drepturile beneficiarilor, și invită 
Consiliul să înceapă negocieri 
interinstituționale cât de curând posibil;

eliminat

17 Texte adoptate, P8_TA(2019)0349.

Or. en


