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5.10.2020 B9-0309/24

Poprawka 24
Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii

Projekt rezolucji
Motyw L c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Lc. mając na uwadze, że prezydent 
Bułgarii, który zgodnie z konstytucją jest 
zobowiązany do neutralności politycznej, 
zajął bezpośrednio stanowisko przeciw 
rządowi, zażądał jego dymisji i 
wykorzystuje bieżące protesty jako 
platformę dla swojego stanowiska;

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/25

Poprawka 25
Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że doniesienia te 
doprowadziły do masowych demonstracji i 
protestów społeczeństwa obywatelskiego, 
które trwały nieprzerwanie przez ponad 
trzy miesiące i podczas których Bułgarzy 
domagali się sprawiedliwości, 
poszanowania praworządności oraz 
niezawisłego sądownictwa, a także 
protestowali przeciw erozji demokracji i 
endemicznej korupcji; mając na uwadze, 
że żądania demonstrantów obejmowały 
podanie się rządu i prokuratora 
generalnego do dymisji, a także 
przeprowadzenie natychmiastowych 
wyborów parlamentarnych; mając na 
uwadze zarzut stłumienia tych protestów 
przez organy porządku publicznego z 
nieproporcjonalną przemocą;

M. mając na uwadze, że uczestnicy 
niedawnych demonstracji i protestów 
społeczeństwa obywatelskiego w Bułgarii 
wzywali do niezależności wymiaru 
sprawiedliwości i poszanowania 
praworządności; mając na uwadze, że ich 
żądania obejmują podanie się rządu i 
prokuratora generalnego do dymisji, a 
także przeprowadzenie natychmiastowych 
wyborów parlamentarnych; mając na 
uwadze, że protesty te miały miejsce 
podczas światowej pandemii, która na 
nowo zdefiniowała zasady ograniczania 
kontaktów osobistych;
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5.10.2020 B9-0309/26

Poprawka 26
Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii

Projekt rezolucji
Motyw M a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 Ma. mając na uwadze, że prawo do 
protestu jest prawem podstawowym, które 
nie może podlegać żadnym zakazom ani 
środkom kontroli w sposób ogólny i 
bezwzględny, oraz że można ograniczać je 
wyłącznie uzasadnionymi, 
proporcjonalnymi i niezbędnymi środkami 
policyjnymi w wyjątkowych 
okolicznościach; mając na uwadze, że 
każdą demonstrację należy uznawać za 
chronioną tym prawem; mając na 
uwadze, że organy ścigania muszą w 
pierwszej kolejności dążyć do 
dobrowolnego rozejścia się 
zgromadzonych bez użycia siły; mając na 
uwadze, że wolność zgromadzeń idzie w 
parze z wolnością wypowiedzi, a każdy ma 
prawo do wolności wypowiedzi, które 
obejmuje wolność posiadania poglądów 
oraz otrzymywania i przekazywania 
informacji i myśli bez ingerencji władz 
publicznych i bez względu na granice 
państwowe;
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5.10.2020 B9-0309/27

Poprawka 27
Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii

Projekt rezolucji
Motyw M b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 Mb. mając na uwadze, że korzystanie z 
tych wolności pociągających za sobą 
obowiązki i odpowiedzialność może 
podlegać takim wymogom formalnym, 
warunkom, ograniczeniom i sankcjom, 
jakie są przewidziane w prawie i 
niezbędne w społeczeństwie 
demokratycznym w interesie 
bezpieczeństwa państwowego, 
integralności terytorialnej lub 
bezpieczeństwa publicznego ze względu na 
konieczność zapobiegania zakłóceniom 
porządku lub przestępstwom, z uwagi na 
ochronę zdrowia lub moralności, ochronę 
dobrego imienia i praw innych osób oraz 
ze względu na zapobieganie ujawnianiu 
informacji poufnych lub gwarantowanie 
powagi i bezstronności władzy sądowej, 
zgodnie z art. 10 europejskiej konwencji 
praw człowieka;
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5.10.2020 B9-0309/28

Poprawka 28
Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii

Projekt rezolucji
Motyw M c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Mc. mając na uwadze, że w styczniu 
Prokuratura Generalna wszczęła 
dochodzenia w sprawie znanego 
bułgarskiego magnata gier hazardowych, 
turystyki i budownictwa; mając na 
uwadze, że do czerwca 2020 r. postawiono 
mu 18 zarzutów karnych (obejmujących 
przestępczość zorganizowaną, wymuszenie 
i usiłowanie przekupstwa)1a; mając na 
uwadze, że przekazywał on rzekomo 
środki finansowe na trwające protesty1b; 
mając na uwadze, że – jak podkreślono w 
krajowym rozdziale dotyczącym Bułgarii 
w sprawozdaniu na temat praworządności 
z 2020 r. opublikowanym przez Komisję 
30 września – „w pierwszej połowie 2020 
r. wszczęto szereg dochodzeń na wysokim 
szczeblu, a w kilku przypadkach 
postawiono zarzuty”1c;
________________
1a https://www.prb.bg/bg/news/42975-
specializiranata-prokuratura-obvini-vasil-
bojk-131-1 
1b https://prb.bg/sp/bg/news/44607-
spetsializirana-prokuratura-obrazuva-
dosadebno-proizvodstvo-za-prestaplenie-
po-g 
1c https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
bg_rol_country_chapter.pdf 
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5.10.2020 B9-0309/29

Poprawka 29
Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że premier 
ogłosił, iż poda się do dymisji po 
wyborach do Wielkiego Zgromadzenia 
Narodowego7;

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

O. mając na uwadze, że premier 
ogłosił, iż poda się do dymisji w chwili 
podjęcia przez Zgromadzenie Narodowe 
decyzji o przeprowadzeniu wyborów do 
Wielkiego Zgromadzenia Narodowego;

________________
7 https://government.bg/bg/prestsentar/nov
ini/obrashtenie-na-ministar-
predsedatelya-boyko-borisov 
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5.10.2020 B9-0309/30

Poprawka 30
Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii

Projekt rezolucji
Motyw P

Projekt rezolucji

P. mając na uwadze, że nadal 
utrzymują się poważne obawy związane ze 
zwalczaniem korupcji w Bułgarii; mając na 
uwadze, że grozi to podważeniem zaufania 
obywateli do instytucji publicznych;

P. mając na uwadze, że poważne 
obawy związane ze zwalczaniem korupcji 
w Bułgarii mogą podważyć zaufanie 
obywateli do instytucji publicznych; mając 
na uwadze, że konieczne jest utrzymanie 
postępów w walce z korupcją w Bułgarii i 
zagwarantowanie nieodwracalności tego 
procesu;
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5.10.2020 B9-0309/31

Poprawka 31
Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii

Projekt rezolucji
Motyw Q

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że zgodnie ze 
specjalnym badaniem Eurobarometr 
dotyczącym postaw obywateli UE wobec 
korupcji, opublikowanym w czerwcu 2020 
r., 80 % ankietowanych Bułgarów uważa, 
że korupcja jest szeroko rozpowszechniona 
w ich kraju, a 51 % twierdzi, że korupcja 
wzrosła w ciągu ostatnich trzech lat;

Q. mając na uwadze, że zgodnie ze 
specjalnym badaniem Eurobarometr 
dotyczącym postaw obywateli UE wobec 
korupcji, opublikowanym w czerwcu 2020 
r., 80 % ankietowanych Bułgarów uważa, 
że korupcja jest szeroko rozpowszechniona 
w ich kraju, przez co Bułgaria zajmuje 15 
miejsce wśród państw członkowskich UE; 
mając na uwadze, że odsetek 
respondentów, którzy uważają, że 
korupcja jest szeroko rozpowszechniona, 
stale zmniejsza się od 2013 r.;
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5.10.2020 B9-0309/32

Poprawka 32
Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii

Projekt rezolucji
Motyw R a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ra. mając na uwadze, że obecny rząd 
aktywnie dąży do głębszej integracji 
Bułgarii z UE, co doprowadziło do 
oficjalnego przystąpienia Bułgarii do 
mechanizmu kursowego (ERM II) i unii 
bankowej w 2020 r.;

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/33

Poprawka 33
Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii

Projekt rezolucji
Motyw S

Projekt rezolucji Poprawka

S. mając na uwadze, że dynamiczne 
społeczeństwo obywatelskie i 
pluralistyczne media odgrywają istotną 
rolę we wspieraniu otwartego i 
pluralistycznego społeczeństwa i udziału 
obywateli w procesach demokratycznych, a 
także w rozliczaniu rządzących z ich 
działalności; mając na uwadze, że wolność 
mediów w Bułgarii pogarsza się, czego 
dowodem jest miejsce tego kraju w 
rankingach publikowanych przez 
Reporterów bez Granic; mając na uwadze, 
że w światowym rankingu wolności prasy, 
opublikowanym pod koniec kwietnia 2020 
r., Bułgaria zajmuje 111. miejsce w 
Europie i trzeci rok z rzędu ostatnie 
spośród państw członkowskich UE; mając 
na uwadze, że Platforma Rady Europy na 
rzecz ochrony dziennikarstwa i 
bezpieczeństwa dziennikarzy zawiera trzy 
ostrzeżenia na poziomie 1 o poważnych 
przynoszących szkody naruszeniach 
wolności mediów oraz że wciąż oczekuje 
się na odpowiedź władz bułgarskich na te 
ostrzeżenia;

S. mając na uwadze, że dynamiczne 
społeczeństwo obywatelskie i 
pluralistyczne media odgrywają istotną 
rolę we wspieraniu otwartego i 
pluralistycznego społeczeństwa i udziału 
obywateli w procesach demokratycznych, a 
także w rozliczaniu rządzących z ich 
działalności; mając na uwadze, że wolność 
mediów w Bułgarii pogarsza się, czego 
dowodem jest miejsce tego kraju w 
rankingach publikowanych przez 
Reporterów bez Granic; mając na uwadze, 
że w światowym rankingu wolności prasy, 
opublikowanym pod koniec kwietnia 2020 
r., Bułgaria zajmuje 111. miejsce w 
Europie i trzeci rok z rzędu ostatnie 
spośród państw członkowskich UE; mając 
na uwadze, że Platforma Rady Europy na 
rzecz ochrony dziennikarstwa i 
bezpieczeństwa dziennikarzy zawiera trzy 
ostrzeżenia na poziomie 1 o poważnych 
przynoszących szkody naruszeniach 
wolności mediów oraz że wciąż oczekuje 
się na odpowiedź władz bułgarskich na te 
ostrzeżenia; wyraża zaniepokojenie 
wpływem państw trzecich na krajobraz 
medialny w ramach szerszej strategii 
rozpowszechniania antyunijnej 
propagandy i dezinformacji;

Or. en
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