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5.10.2020 B9-0309/24

Amendamentul 24
Roberta Metsola
în numele Grupului PPE

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 Lc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Lc. întrucât președintele Bulgariei, 
care este obligat prin Constituție să 
păstreze neutralitatea politică, a adoptat o 
poziție directă de opoziție față de guvern, 
i-a solicitat demisia și utilizează protestele 
în curs ca platformă pentru poziția sa;
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5.10.2020 B9-0309/25

Amendamentul 25
Roberta Metsola
în numele Grupului PPE

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 M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât aceste dezvăluiri au dus la 
demonstrații și la proteste ample ale 
societății civile, care au durat în mod 
neîntrerupt peste trei luni, iar cetățenii 
bulgari au cerut justiție, respectarea 
statului de drept și un sistem judiciar 
independent, și au protestat împotriva 
erodării democrației și a corupției 
endemice; întrucât cererile protestatarilor 
au inclus demisia guvernului și a 
procurorului general, precum și 
organizarea de alegeri parlamentare 
imediate; întrucât s-a afirmat că aceste 
proteste au fost reprimate cu o violență 
disproporționată de forțele de ordine;

M. întrucât recentele demonstrații și 
proteste ale societății civile din Bulgaria 
cer un sistem judiciar independent și 
respectarea statului de drept; întrucât 
cererile lor includ demisia guvernului și a 
procurorului general, precum și 
organizarea de alegeri parlamentare 
imediate; întrucât aceste proteste au avut 
loc în timpul unei pandemii mondiale, 
care a redefinit normele privind 
distanțarea socială;
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5.10.2020 B9-0309/26

Amendamentul 26
Roberta Metsola
în numele Grupului PPE

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 Ma (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 Ma. întrucât dreptul de a protesta este 
un drept fundamental care nu poate fi 
supus unor măsuri de interdicție sau de 
control într-un mod general și absolut și 
care poate fi limitat numai prin măsuri 
polițienești legitime, proporționale și 
necesare, în situații excepționale; întrucât 
nicio demonstrație nu ar trebui să fie 
considerată a fi neprotejată de acest 
drept; întrucât forțele de ordine trebuie să 
acorde prioritate dispersării voluntare 
fără recurgerea la forță; întrucât 
libertatea de întrunire este însoțită de 
libertatea de exprimare, afirmând că orice 
persoană are dreptul la libertatea de 
exprimare, care include libertatea de 
opinie și libertatea de a primi și de a 
transmite informații și idei fără amestecul 
autorităților publice și fără a ține seama 
de frontiere; 
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5.10.2020 B9-0309/27

Amendamentul 27
Roberta Metsola
în numele Grupului PPE

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 Mb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 Mb. întrucât exercitarea acestor 
libertăți ce comportă îndatoriri și 
responsabilități poate fi supusă unor 
formalități, condiții, restrângeri sau 
sancțiuni prevăzute de lege și necesare 
într-o societate democratică, în interesul 
securității naționale, al integrității 
teritoriale sau siguranței publice, pentru 
prevenirea tulburărilor sau infracțiunilor, 
pentru protejarea sănătății sau a moralei, 
protejarea reputației sau a drepturilor 
altora, pentru a împiedica divulgarea 
informațiilor confidențiale sau pentru 
menținerea autorității și a imparțialității 
sistemului judiciar, astfel cum se prevede 
la articolul 10 din CEDO;

Or. en



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

RO Unită în diversitate RO

5.10.2020 B9-0309/28

Amendamentul 28
Roberta Metsola
în numele Grupului PPE

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 Mc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Mc. întrucât, în ianuarie, Parchetul 
general a inițiat anchete cu privire la un 
important om de afaceri cu interese în 
activitățile de jocuri de noroc, de turism și 
de construcții din Bulgaria; întrucât, 
până iunie 2020, acestuia i-au fost aduse 
18 capete de acuzare penale (care au 
inclus crima organizată, extorcarea și 
tentativa de luare de mită)1a; întrucât se 
presupune că această persoană a 
canalizat resurse financiare către 
protestele în curs de desfășurare1b. 
întrucât, după cum se subliniază în 
capitolul de țară privind Bulgaria din 
raportul pe 2020 privind statul de drept 
publicat de Comisie la 30 septembrie, „în 
prima jumătate a anului 2020 au fost 
lansate o serie de anchete la nivel înalt, 
iar în mai multe cazuri au fost aduse 
acuzații”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 

https://www.prb.bg/bg/news/42975-specializiranata-prokuratura-obvini-vasil-bojk-131-1
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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
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5.10.2020 B9-0309/29

Amendamentul 29
Roberta Metsola
în numele Grupului PPE

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 O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât Prim-ministrul a anunțat că 
va demisiona după alegerile pentru Marea 
Adunare Națională7;

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

O. întrucât Prim-ministrul a anunțat că 
va demisiona atunci când Adunarea 
Națională hotărăște să organizeze alegeri 
pentru Marea Adunare Națională7;

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

Amendamentul 30
Roberta Metsola
în numele Grupului PPE

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 P

Propunerea de rezoluție

P. întrucât persistă îngrijorări 
serioase cu privire la lupta împotriva 
corupției în Bulgaria; întrucât acest lucru 
riscă să submineze încrederea cetățenilor 
în instituțiile publice;

P. întrucât îngrijorările serioase 
privind lupta împotriva corupției în 
Bulgaria ar putea submina încrederea 
cetățenilor în instituțiile publice; întrucât 
este necesar să se mențină progresul 
înregistrat în lupta împotriva corupției în 
Bulgaria și să se garanteze caracterul 
ireversibil al procesului;
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5.10.2020 B9-0309/31

Amendamentul 31
Roberta Metsola
în numele Grupului PPE

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 Q

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât, potrivit unui sondaj 
Eurobarometru special privind atitudinile 
cetățenilor UE față de corupție, publicat în 
iunie 2020, 80 % din cetățenii bulgari 
intervievați au considerat că corupția este 
larg răspândită în țara lor, iar 51 % au 
considerat că corupția a crescut în ultimii 
trei ani;

Q. întrucât, potrivit unui sondaj 
Eurobarometru special privind atitudinile 
cetățenilor UE față de corupție, publicat în 
iunie 2020, 80 % din cetățenii bulgari 
intervievați au considerat că corupția este 
larg răspândită în țara lor, fapt care 
plasează țara pe locul 15 în rândul 
statelor membre ale UE; întrucât, din 
2013, proporția respondenților care 
consideră că corupția este larg răspândită 
a scăzut în mod constant;
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5.10.2020 B9-0309/32

Amendamentul 32
Roberta Metsola
în numele Grupului PPE

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 Ra (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ra. întrucât guvernul actual a urmărit 
în mod proactiv integrarea mai profundă 
a Bulgariei în UE, ceea ce a dus, în 2020, 
la aderarea oficială a țării la mecanismul 
cursului de schimb (MCS II) și la 
uniunea bancară;

Or. en



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

RO Unită în diversitate RO

5.10.2020 B9-0309/33

Amendamentul 33
Roberta Metsola
în numele Grupului PPE

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 S

Propunerea de rezoluție Amendamentul

S. întrucât o societate civilă dinamică 
și o mass-media pluralistă joacă un rol 
esențial în promovarea unei societăți 
deschise și pluraliste și a participării 
cetățenilor la procesul democratic, precum 
și în întărirea răspunderii guvernelor; 
întrucât libertatea presei din Bulgaria s-a 
deteriorat, după cum reiese din locul pe 
care se situează țara în rapoartele publicate 
de organizația Reporteri fără frontiere; 
întrucât, în clasamentul mondial al 
libertății presei pe 2020, publicat la 
sfârșitul lunii aprilie 2020, Bulgaria se 
situează pe locul 111 în lume și pe ultimul 
loc în rândul statelor membre ale UE 
pentru al treilea an consecutiv; întrucât 
Platforma Consiliului Europei pentru 
promovarea protecției ziaristicii și a 
siguranței ziariștilor cuprinde trei alerte de 
nivel 1 care avertizează cu privire la 
încălcări grave și dăunătoare ale libertății 
presei, la care se așteaptă un răspuns din 
partea autorităților bulgare;

S. întrucât o societate civilă dinamică 
și o mass-media pluralistă joacă un rol 
esențial în promovarea unei societăți 
deschise și pluraliste și a participării 
cetățenilor la procesul democratic, precum 
și în întărirea răspunderii guvernelor; 
întrucât libertatea presei din Bulgaria s-a 
deteriorat, după cum reiese din locul pe 
care se situează țara în rapoartele publicate 
de organizația Reporteri fără frontiere; 
întrucât, în clasamentul mondial al 
libertății presei pe 2020, publicat la 
sfârșitul lunii aprilie 2020, Bulgaria se 
situează pe locul 111 în lume și pe ultimul 
loc în rândul statelor membre ale UE 
pentru al treilea an consecutiv; întrucât 
Platforma Consiliului Europei pentru 
promovarea protecției ziaristicii și a 
siguranței ziariștilor cuprinde trei alerte de 
nivel 1 care avertizează cu privire la 
încălcări grave și dăunătoare ale libertății 
presei, la care se așteaptă un răspuns din 
partea autorităților bulgare; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la influența țărilor 
terțe asupra peisajului mediatic, ca parte 
a unei strategii mai ample de răspândire a 
propagandei împotriva UE și a 
dezinformării;
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