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5.10.2020 B9-0309/24

Alteração 24
Roberta Metsola
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
O Estado de direito e os direitos fundamentais na Bulgária

Proposta de resolução
Considerando L-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

L-C. Considerando que o Presidente da 
Bulgária, que está constitucionalmente 
vinculado pela neutralidade política, 
assumiu uma posição direta na oposição 
ao governo, exigiu a sua demissão e está a 
utilizar os protestos em curso como uma 
plataforma para a sua posição;
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5.10.2020 B9-0309/25

Alteração 25
Roberta Metsola
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
O Estado de direito e os direitos fundamentais na Bulgária

Proposta de resolução
Considerando M

Proposta de resolução Alteração

M. Considerando que estas revelações 
conduziram a grandes manifestações e 
protestos da sociedade civil, que se têm 
realizado de forma ininterrupta desde há 
mais de três meses, nas quais os búlgaros 
têm apelado à justiça, ao respeito pelo 
Estado de direito e a um poder judicial 
independente e protestado contra a erosão 
da democracia e a corrupção endémica; 
que uma das exigências dos manifestantes 
era a demissão do governo e do 
Procurador-Geral, bem como a realização 
imediata de eleições legislativas; que, 
alegadamente, as autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei 
reagiram a estes protestos com uma 
violência desproporcionada;

M. Considerando que nas recentes 
manifestações e protestos da sociedade 
civil na Bulgária se exige um sistema 
judicial independente e o respeito pelo 
Estado de direito; que as exigências dos 
manifestantes incluem a demissão do 
governo e do Procurador-Geral, bem como 
a realização imediata de eleições 
legislativas; que estes protestos ocorreram 
durante uma pandemia mundial que 
redefiniu as regras em matéria de 
distanciamento social;
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5.10.2020 B9-0309/26

Alteração 26
Roberta Metsola
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
O Estado de direito e os direitos fundamentais na Bulgária

Proposta de resolução
Considerando M-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 M-A. Considerando que o direito de 
manifestação é um direito fundamental 
que não pode ser objeto de medidas de 
proibição ou de controlo de uma forma 
geral e absoluta e que só pode ser 
restringido por medidas policiais 
legítimas, proporcionadas e necessárias e 
em circunstâncias excecionais; que 
nenhuma manifestação deve ser 
considerada não protegida por este 
direito; que as autoridades responsáveis 
pela aplicação da lei devem dar prioridade 
à dispersão voluntária sem recurso à 
força; que a liberdade de reunião está 
associada à liberdade de expressão, o que 
compreende a liberdade de opinião e a 
liberdade de receber e de transmitir 
informações ou ideias, sem que possa 
haver ingerência de quaisquer poderes 
públicos e sem consideração de 
fronteiras;
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5.10.2020 B9-0309/27

Alteração 27
Roberta Metsola
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
O Estado de direito e os direitos fundamentais na Bulgária

Proposta de resolução
Considerando M-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

 M-B. Considerando que o exercício 
desta liberdades, porquanto implica 
deveres e responsabilidades, pode ser 
sujeito a certas formalidades, condições, 
restrições ou sanções previstas pela lei e 
necessárias numa sociedade democrática, 
a bem da segurança nacional, da 
integridade territorial ou da segurança 
pública, da defesa da ordem e da 
prevenção do crime, da proteção da saúde 
ou da moral, da proteção da honra ou dos 
direitos de outrem, para impedir a 
divulgação de informações confidenciais, 
ou para garantir a autoridade e a 
imparcialidade do poder judicial, como 
estabelecido no artigo 10.º da CEDH;
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5.10.2020 B9-0309/28

Alteração 28
Roberta Metsola
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
O Estado de direito e os direitos fundamentais na Bulgária

Proposta de resolução
Considerando M-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

M-C. Considerando que, em janeiro, o 
Gabinete do Procurador-Geral abriu um 
inquérito sobre um importante magnata 
do jogo a dinheiro, do turismo e da 
construção civil na Bulgária; que, até 
junho de 2020, foram instaurados 18 
processos contra esse magnata (que 
incluíam a criminalidade organizada, a 
extorsão e a tentativa de suborno)1-A; que 
este indivíduo, alegadamente, tem 
canalizado recursos financeiros para os 
protestos em curso1-B; que, tal como 
sublinhado no capítulo dedicado à 
Bulgária do relatório de 2020 sobre o 
Estado de direito, publicado pela 
Comissão em 30 de setembro, foram 
lançados «vários inquéritos de alto nível 
no primeiro semestre de 2020 e foram 
instaurados vários processos penais»1-C; 
--------------------

1-A https://www.prb.bg/bg/news/42975-
specializiranata-prokuratura-obvini-vasil-
bojk-131-1
1-B https://prb.bg/sp/bg/news/44607-
spetsializirana-prokuratura-obrazuva-
dosadebno-proizvodstvo-za-prestaplenie-
po-g
1-

C https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
bg_rol_country_chapter.pdf

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
https://prb.bg/sp/bg/news/44607-spetsializirana-prokuratura-obrazuva-dosadebno-proizvodstvo-za-prestaplenie-po-g
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bg_rol_country_chapter.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bg_rol_country_chapter.pdf
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5.10.2020 B9-0309/29

Alteração 29
Roberta Metsola
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
O Estado de direito e os direitos fundamentais na Bulgária

Proposta de resolução
Considerando O

Proposta de resolução Alteração

O. Considerando que o Primeiro-
Ministro anunciou que apresentará a sua 
demissão após as eleições para a Grande 
Assembleia Nacional7;

O. Considerando que o Primeiro-
Ministro anunciou que apresentará a sua 
demissão no momento em que a 
Assembleia Nacional decidir realizar 
eleições para a Grande Assembleia 
Nacional7;

-------------------------------

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

https://www.mediapool.bg/borisov-ostavka-no-pri-izbori-za-veliko-narodno-sabranie-i-nova-konstitutsiya-video-i-palen-tekst-news310997.html
https://www.mediapool.bg/borisov-ostavka-no-pri-izbori-za-veliko-narodno-sabranie-i-nova-konstitutsiya-video-i-palen-tekst-news310997.html
https://www.mediapool.bg/borisov-ostavka-no-pri-izbori-za-veliko-narodno-sabranie-i-nova-konstitutsiya-video-i-palen-tekst-news310997.html
https://www.mediapool.bg/borisov-ostavka-no-pri-izbori-za-veliko-narodno-sabranie-i-nova-konstitutsiya-video-i-palen-tekst-news310997.html
https://government.bg/bg/prestsentar/novini/obrashtenie-na-ministar-predsedatelya-boyko-borisov
https://government.bg/bg/prestsentar/novini/obrashtenie-na-ministar-predsedatelya-boyko-borisov
https://government.bg/bg/prestsentar/novini/obrashtenie-na-ministar-predsedatelya-boyko-borisov
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5.10.2020 B9-0309/30

Alteração 30
Roberta Metsola
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
O Estado de direito e os direitos fundamentais na Bulgária

Proposta de resolução
Considerando P

Proposta de resolução

P. Considerando que a luta contra a 
corrupção na Bulgária continua a suscitar 
sérias preocupações; que tal ameaça 
comprometer a confiança dos cidadãos nas 
instituições públicas;

P. Considerando que as preocupações 
relativamente à luta contra a corrupção na 
Bulgária podem comprometer a confiança 
dos cidadãos nas instituições públicas; que 
é necessário preservar os progressos 
realizados na luta contra a corrupção na 
Bulgária e garantir que o processo se 
torne irreversível;
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5.10.2020 B9-0309/31

Alteração 31
Roberta Metsola
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
O Estado de direito e os direitos fundamentais na Bulgária

Proposta de resolução
Considerando Q

Proposta de resolução Alteração

Q. Considerando que, de acordo com 
um inquérito especial do Eurobarómetro 
sobre as atitudes dos cidadãos da UE 
relativamente à corrupção, publicado em 
junho de 2020, 80 % dos cidadãos búlgaros 
entrevistados consideram que existe uma 
corrupção generalizada no seu país e 51 % 
consideram que a corrupção aumentou 
nos últimos três anos;

Q. Considerando que, de acordo com 
um inquérito especial do Eurobarómetro 
sobre as atitudes dos cidadãos da UE 
relativamente à corrupção, publicado em 
junho de 2020, 80 % dos cidadãos búlgaros 
entrevistados consideram que existe uma 
corrupção generalizada no seu país, o que 
coloca a Bulgária no 15.º lugar entre os 
Estados-Membros da UE; que, desde 
2013, a percentagem de inquiridos que 
consideram que a corrupção é um 
fenómeno generalizado tem vindo a 
diminuir de forma constante;
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5.10.2020 B9-0309/32

Alteração 32
Roberta Metsola
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
O Estado de direito e os direitos fundamentais na Bulgária

Proposta de resolução
Considerando R-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

R-A. Considerando que o atual governo 
tem prosseguido de forma proativa a 
integração da Bulgária na UE, que 
resultou na adesão oficial da Bulgária ao 
Mecanismo de Taxas de Câmbio (MTC 
II) e à União Bancária em 2020;
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5.10.2020 B9-0309/33

Alteração 33
Roberta Metsola
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
O Estado de direito e os direitos fundamentais na Bulgária

Proposta de resolução
Considerando S

Proposta de resolução Alteração

S. Considerando que o dinamismo da 
sociedade civil e o pluralismo dos meios de 
comunicação desempenham um papel 
crucial na promoção de uma sociedade 
aberta e pluralista e na participação dos 
cidadãos no processo democrático, bem 
como no reforço da responsabilização dos 
governos; que a liberdade de imprensa na 
Bulgária tem vindo a deteriorar-se, tal 
como evidenciado pela classificação do 
país nos relatórios publicados pelos 
Repórteres Sem Fronteiras; que, no Índice 
Mundial da Liberdade de Imprensa de 
2020, publicado em finais de abril de 2020, 
a Bulgária ocupa o 111.º lugar a nível 
mundial e o último entre os Estados-
Membros da UE pelo terceiro ano 
consecutivo; que a plataforma do Conselho 
da Europa para promover a defesa do 
jornalismo e a segurança dos jornalistas 
contém três alertas de nível 1 que advertem 
para violações graves e prejudiciais contra 
a liberdade dos meios de comunicação 
social, relativamente aos quais ainda está 
pendente uma resposta das autoridades 
búlgaras;

S. Considerando que o dinamismo da 
sociedade civil e o pluralismo dos meios de 
comunicação desempenham um papel 
crucial na promoção de uma sociedade 
aberta e pluralista e na participação dos 
cidadãos no processo democrático, bem 
como no reforço da responsabilização dos 
governos; que a liberdade de imprensa na 
Bulgária tem vindo a deteriorar-se, tal 
como evidenciado pela classificação do 
país nos relatórios publicados pelos 
Repórteres Sem Fronteiras; que, no Índice 
Mundial da Liberdade de Imprensa de 
2020, publicado em finais de abril de 2020, 
a Bulgária ocupa o 111.º lugar a nível 
mundial e o último entre os Estados-
Membros da UE pelo terceiro ano 
consecutivo; que a plataforma do Conselho 
da Europa para promover a defesa do 
jornalismo e a segurança dos jornalistas 
contém três alertas de nível 1 que advertem 
para violações graves e prejudiciais contra 
a liberdade dos meios de comunicação 
social, relativamente aos quais ainda está 
pendente uma resposta das autoridades 
búlgaras; manifesta a sua preocupação 
com a influência de países terceiros no 
panorama mediático como parte de uma 
estratégia mais ampla para disseminar a 
propaganda e a desinformação dirigidas 
contra a UE;
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