
AM\1215037EL.docx PE658.346v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

5.10.2020 B9-0309/24

Τροπολογία 24
Roberta Metsola
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Βουλγαρία

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
Πρόεδρος της Βουλγαρίας, ο οποίος 
δεσμεύεται συνταγματικά από την 
πολιτική ουδετερότητα, έχει λάβει άμεση 
θέση εναντίον της κυβέρνησης, έχει 
ζητήσει την παραίτησή της και 
χρησιμοποιεί τις συνεχιζόμενες 
διαμαρτυρίες ως πλατφόρμα για τη θέση 
του·

Or. en



AM\1215037EL.docx PE658.346v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

5.10.2020 B9-0309/25

Τροπολογία 25
Roberta Metsola
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Βουλγαρία

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αποκαλύψεις αυτές οδήγησαν σε μαζικές 
διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες της 
κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες 
διαρκούν περισσότερους από τρεις μήνες 
αδιαλείπτως και στις οποίες οι Βούλγαροι 
ζητούν δικαιοσύνη, σεβασμό του κράτους 
δικαίου και ανεξάρτητη δικαιοσύνη, 
διαμαρτυρόμενοι για τη διάβρωση της 
δημοκρατίας και την ενδημική διαφθορά· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αιτήματα των 
διαδηλωτών περιλαμβάνουν την 
παραίτηση της κυβέρνησης και του 
Γενικού Εισαγγελέα, καθώς και άμεσες 
βουλευτικές εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι διαμαρτυρίες αυτές καταγγέλλεται 
ότι αντιμετωπίστηκαν με δυσανάλογη βία 
από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πρόσφατες διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες 
της κοινωνίας των πολιτών στη Βουλγαρία 
έχουν ως αίτημα ένα ανεξάρτητο 
δικαστικό σύστημα και τον σεβασμό του 
κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τα αιτήματά τους περιλαμβάνουν την 
παραίτηση της κυβέρνησης και του 
Γενικού Εισαγγελέα, καθώς και άμεσες 
βουλευτικές εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι διαμαρτυρίες αυτές έλαβαν χώρα 
κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας 
πανδημίας που επαναπροσδιόρισε τους 
κανόνες για την κοινωνική 
αποστασιοποίηση·
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

5.10.2020 B9-0309/26

Τροπολογία 26
Roberta Metsola
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Βουλγαρία

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 ΙΓ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
δικαίωμα διαμαρτυρίας αποτελεί 
θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο δεν μπορεί 
να υπόκειται σε μέτρα απαγόρευσης ή 
ελέγχου κατά τρόπο γενικό και απόλυτο 
και μπορεί να περιορίζεται μόνον από 
νόμιμα, αναλογικά και αναγκαία 
αστυνομικά μέτρα, σε εξαιρετικές 
περιστάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
καμία διαδήλωση δεν θα πρέπει να 
θεωρείται ότι δεν προστατεύεται από το 
δικαίωμα αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι αρχές επιβολής του νόμου πρέπει να 
δίνουν προτεραιότητα στην οικειοθελή 
διάλυση χωρίς τη χρήση βίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία του 
συνέρχεσθαι συμβαδίζει με την ελευθερία 
της έκφρασης, σύμφωνα με την οποία 
κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να 
εκφράζεται ελεύθερα, 
συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της 
γνώμης και της ελευθερίας λήψης και 
μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών, 
χωρίς την ανάμειξη δημόσιων αρχών και 
αδιακρίτως συνόρων·
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

5.10.2020 B9-0309/27

Τροπολογία 27
Roberta Metsola
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Βουλγαρία

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 ΙΓ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως 
ορίζει το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ, «η άσκησις 
των ελευθεριών τούτων, συνεπαγομένων 
καθήκοντα και ευθύνας, δύναται να 
υπαχθή εις ωρισμένας διατυπώσεις, 
όρους, περιορισμούς ή κυρώσεις, 
προβλεπομένους υπό του νόμου και 
αποτελούντας αναγκαία μέτρα εν 
δημοκρατική κοινωνία δια την εθνικήν 
ασφάλειαν, την εδαφικήν ακεραιότητα ή 
δημοσίαν ασφάλειαν, την προάσπισιν της 
τάξεως και πρόληψιν του εγκλήματος, 
την προστασίαν της υγείας ή της ηθικής, 
την προστασίαν της υπολήψεως ή των 
δικαιωμάτων των τρίτων, την 
παρεμπόδισιν της κοινολογήσεως 
εμπιστευτικών πληροφοριών ή την 
διασφάλισιν του κύρους και αμεροληψίας 
της δικαστικής εξουσίας»·
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

5.10.2020 B9-0309/28

Τροπολογία 28
Roberta Metsola
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Βουλγαρία

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον 
Ιανουάριο, η Γενική Εισαγγελία κίνησε 
έρευνες εις βάρος ενός εξέχοντα 
μεγιστάνα επιχειρήσεων τυχερών 
παιχνιδιών, τουρισμού και κατασκευών 
στη Βουλγαρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
έως τις 18 Ιουνίου 2020, είχαν απαγγελθεί 
εναντίον του ποινικές κατηγορίες (στις 
οποίες περιλαμβάνονταν το οργανωμένο 
έγκλημα, η εκβίαση και η απόπειρα 
δωροδοκίας)1α· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το εν λόγω άτομο φέρεται να διοχετεύει 
χρηματοδοτικούς πόρους στις 
συνεχιζόμενες διαδηλώσεις 
διαμαρτυρίας1β· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
όπως υπογραμμίζεται στο κεφάλαιο για 
τη Βουλγαρία της έκθεσης του 2020 για 
το κράτος δικαίου, που δημοσιεύθηκε 
από την Επιτροπή στις 30 Σεπτεμβρίου, 
«κινήθηκαν ορισμένες έρευνες υψηλού 
επιπέδου κατά το πρώτο εξάμηνο του 
2020 και απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε 
ορισμένες υποθέσεις»1γ·
________________
1α https://www.prb.bg/bg/news/42975-
specializiranata-prokuratura-obvini-vasil-
bojk-131-1 
1β https://prb.bg/sp/bg/news/44607-
spetsializirana-prokuratura-obrazuva-
dosadebno-proizvodstvo-za-prestaplenie-

https://www.prb.bg/bg/news/42975-specializiranata-prokuratura-obvini-vasil-bojk-131-1
https://www.prb.bg/bg/news/42975-specializiranata-prokuratura-obvini-vasil-bojk-131-1
https://www.prb.bg/bg/news/42975-specializiranata-prokuratura-obvini-vasil-bojk-131-1
https://prb.bg/sp/bg/news/44607-spetsializirana-prokuratura-obrazuva-dosadebno-proizvodstvo-za-prestaplenie-po-g
https://prb.bg/sp/bg/news/44607-spetsializirana-prokuratura-obrazuva-dosadebno-proizvodstvo-za-prestaplenie-po-g
https://prb.bg/sp/bg/news/44607-spetsializirana-prokuratura-obrazuva-dosadebno-proizvodstvo-za-prestaplenie-po-g
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po-g 
1γhttps://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
bg_rol_country_chapter.pdf 

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

5.10.2020 B9-0309/29

Τροπολογία 29
Roberta Metsola
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Βουλγαρία

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα 
παραιτηθεί μετά τις εκλογές για τη 
Μεγάλη Εθνοσυνέλευση7·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα 
παραιτηθεί κατά τη στιγμή που η 
Εθνοσυνέλευση θα αποφασίσει τη 
διεξαγωγή εκλογών για τη Μεγάλη 
Εθνοσυνέλευση7·

_________________ ________________
7 https://www.mediapool.bg/borisov-
ostavka-no-pri-izbori-za-veliko-narodno-
sabranie-i-nova-konstitutsiya-video-i-
palen-tekst-news310997.html

7 https://government.bg/bg/prestsentar/nov
ini/obrashtenie-na-ministar-
predsedatelya-boyko-borisov

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

5.10.2020 B9-0309/30

Τροπολογία 30
Roberta Metsola
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Βουλγαρία

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές 
ανησυχίες σχετικά με την καταπολέμηση 
της διαφθοράς στη Βουλγαρία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό απειλεί να 
υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών 
στους δημόσιους θεσμούς·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σοβαρές 
ανησυχίες σχετικά με την καταπολέμηση 
της διαφθοράς στη Βουλγαρία θα 
μπορούσαν να υπονομεύσουν την 
εμπιστοσύνη των πολιτών στους 
δημόσιους θεσμούς· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι είναι αναγκαίο να διατηρηθεί η 
πρόοδος που έχει σημειωθεί στην 
καταπολέμηση της διαφθοράς στη 
Βουλγαρία και να διασφαλιστεί ότι η 
διαδικασία θα είναι μη αναστρέψιμη·
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

5.10.2020 B9-0309/31

Τροπολογία 31
Roberta Metsola
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Βουλγαρία

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου τον 
Ιούνιο του 2020 σχετικά με τη στάση των 
πολιτών της ΕΕ έναντι της διαφθοράς, το 
80 % των Βούλγαρων που ερωτήθηκαν 
έκριναν ότι η διαφθορά είναι ευρέως 
διαδεδομένη στη χώρα τους και το 51 % 
θεώρησαν ότι η διαφθορά είχε αυξηθεί τα 
προηγούμενα τρία χρόνια·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου τον 
Ιούνιο του 2020 σχετικά με τη στάση των 
πολιτών της ΕΕ έναντι της διαφθοράς, το 
80 % των Βούλγαρων που ερωτήθηκαν 
έκριναν ότι η διαφθορά είναι ευρέως 
διαδεδομένη στη χώρα τους, γεγονός που 
τοποθετεί τη χώρα στη 15η θέση μεταξύ 
των κρατών μελών της ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, από το 2013, το ποσοστό των 
ερωτηθέντων που πιστεύουν ότι η 
διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη 
μειώνεται σταθερά·
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

5.10.2020 B9-0309/32

Τροπολογία 32
Roberta Metsola
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Βουλγαρία

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΗ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σημερινή κυβέρνηση έχει επιδιώξει 
ενεργά τη βαθύτερη ενσωμάτωση της 
Βουλγαρίας στην ΕΕ, με αποτέλεσμα η 
Βουλγαρία να ενταχθεί επισήμως στον 
Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 
(ΜΣΙ ΙΙ) και στην Τραπεζική Ένωση το 
2020·
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

5.10.2020 B9-0309/33

Τροπολογία 33
Roberta Metsola
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Βουλγαρία

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δραστήρια κοινωνία των πολιτών και η 
πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης 
διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην 
προώθηση μιας ανοιχτής και 
πλουραλιστικής κοινωνίας, στη συμμετοχή 
των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία 
και στην ενίσχυση της λογοδοσίας των 
κυβερνήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στη 
Βουλγαρία έχει επιδεινωθεί, όπως 
αποδεικνύεται από την κατάταξη της 
χώρας στις εκθέσεις των Δημοσιογράφων 
Χωρίς Σύνορα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του 
Τύπου του 2020, ο οποίος δημοσιεύθηκε 
στα τέλη Απριλίου του 2020, η Βουλγαρία 
κατατάσσεται στην 111η θέση παγκοσμίως 
και τελευταία στα κράτη μέλη της ΕΕ για 
τρίτη συνεχή χρονιά· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η πλατφόρμα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για την προώθηση της 
προστασίας της δημοσιογραφίας και της 
ασφάλειας των δημοσιογράφων έχει 
εκδώσει τρεις προειδοποιήσεις επιπέδου 1 
για σοβαρές και επιζήμιες παραβιάσεις της 
ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, για τις 
οποίες εκκρεμεί ακόμη απάντηση από τις 
βουλγαρικές αρχές·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δραστήρια κοινωνία των πολιτών και η 
πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης 
διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην 
προώθηση μιας ανοιχτής και 
πλουραλιστικής κοινωνίας, στη συμμετοχή 
των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία 
και στην ενίσχυση της λογοδοσίας των 
κυβερνήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στη 
Βουλγαρία έχει επιδεινωθεί, όπως 
αποδεικνύεται από την κατάταξη της 
χώρας στις εκθέσεις των Δημοσιογράφων 
Χωρίς Σύνορα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του 
Τύπου του 2020, ο οποίος δημοσιεύθηκε 
στα τέλη Απριλίου του 2020, η Βουλγαρία 
κατατάσσεται στην 111η θέση παγκοσμίως 
και τελευταία στα κράτη μέλη της ΕΕ για 
τρίτη συνεχή χρονιά· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η πλατφόρμα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για την προώθηση της 
προστασίας της δημοσιογραφίας και της 
ασφάλειας των δημοσιογράφων έχει 
εκδώσει τρεις προειδοποιήσεις επιπέδου 1 
για σοβαρές και επιζήμιες παραβιάσεις της 
ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, για τις 
οποίες εκκρεμεί ακόμη απάντηση από τις 
βουλγαρικές αρχές· εκφράζει την 
ανησυχία του για την επιρροή τρίτων 
χωρών στο τοπίο των μέσων ενημέρωσης 
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στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής 
για τη διάδοση της προπαγάνδας και της 
παραπληροφόρησης κατά της ΕΕ·
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