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5.10.2020 B9-0309/34

Ændringsforslag 34
Roberta Metsola
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien

Forslag til beslutning
Betragtning T

Forslag til beslutning Ændringsforslag

T. der henviser til, at Bulgarien stadig 
har mange institutionelle mangler, navnlig 
for så vidt angår retsvæsenets 
uafhængighed, fejl, som Kommissionen 
gennem årene har erkendt i årene i sine 
rapporter inden for rammerne af 
mekanismen for samarbejde og kontrol 
(MSK); der henviser til, at Kommissionen 
imidlertid i den sidste MSK-rapport, der 
blev offentliggjort den 22. oktober 2019, 
fandt, at de fremskridt, som Bulgarien 
havde gjort under MSK, var tilstrækkelige 
til at leve op til de forpligtelser, som det 
påtog sig ved tiltrædelsen af Unionen, og 
anbefalede derfor, at tilsynsmekanismen 
blev ophævet; der henviser til, at 
Kommissionen, når den har taget hensyn til 
Parlamentets og Rådets bemærkninger, 
stadig skal træffe en endelig afgørelse med 
hensyn til ophævelsen af mekanismen for 
samarbejde og kontrol; der henviser til, at 
en skrivelse fra præsident Sassoli gav 
udtryk for støtte til en ophævelse af 
mekanismen for samarbejde og kontrol, 
men understregede behovet for at 
gennemføre og håndhæve forpligtelserne 
og reformerne og fremhævede situationen 
med hensyn til domstolenes uafhængighed, 
korruption og mediefrihed;

T. der henviser til, at Bulgarien på 
tidspunktet for landets tiltrædelse af EU 
havde mange institutionelle mangler, 
navnlig for så vidt angår retsvæsenets 
uafhængighed, fejl, som Kommissionen 
gennem årene har erkendt i årene i sine 
rapporter inden for rammerne af 
mekanismen for samarbejde og kontrol 
(MSK); der henviser til, at Kommissionen 
imidlertid i den sidste MSK-rapport, der 
blev offentliggjort den 22. oktober 2019, 
fandt, at de fremskridt, som Bulgarien 
havde gjort under MSK, var tilstrækkelige 
til at leve op til de forpligtelser, som det 
påtog sig ved tiltrædelsen af Unionen, og 
anbefalede derfor, at tilsynsmekanismen 
blev ophævet; der henviser til, at 
Kommissionen, når den har taget hensyn til 
Parlamentets og Rådets bemærkninger, 
stadig skal træffe en endelig afgørelse med 
hensyn til ophævelsen af mekanismen for 
samarbejde og kontrol; der henviser til, at 
en skrivelse fra Parlamentet gav udtryk for 
støtte til en ophævelse af mekanismen for 
samarbejde og kontrol, idet man 
understregede behovet for at gennemføre 
og håndhæve forpligtelserne og reformerne 
og fremhævede situationen med hensyn til 
domstolenes uafhængighed, korruption og 
mediefrihed; der henviser til, at politisk 
stabilitet i Bulgarien ifølge Kommissionen 
også er vigtigt med henblik på at opfylde 
de benchmarks, der er fastsat under 
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mekanismen for samarbejde og kontrol; 
der henviser til, at oprettelsen af 
samarbejds- og koordineringsrådet som 
en mekanisme for efterfølgende tilsyn er 
prisværdig;

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/35

Ændringsforslag 35
Roberta Metsola
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. beklager dybt, at udviklingen i 
Bulgarien har medført en betydelig 
forringelse af retsstatsprincippet, 
demokratiet og de grundlæggende 
rettigheder, herunder domstolenes 
uafhængighed, magtens tredeling, 
bekæmpelse af korruption og 
mediefrihed; udtrykker sin solidaritet med 
det bulgarske folk i deres legitime krav og 
forhåbninger om retfærdighed, 
gennemsigtighed, ansvarlighed og 
demokrati;

udgår

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/36

Ændringsforslag 36
Roberta Metsola
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. beklager dybt, at udviklingen i 
Bulgarien har medført en betydelig 
forringelse af retsstatsprincippet, 
demokratiet og de grundlæggende 
rettigheder, herunder domstolenes 
uafhængighed, magtens tredeling, 
bekæmpelse af korruption og 
mediefrihed; udtrykker sin solidaritet med 
det bulgarske folk i deres legitime krav og 
forhåbninger om retfærdighed, 
gennemsigtighed, ansvarlighed og 
demokrati;

1. bemærker, at det politiske klima 
bliver stadig dårligere og er præget af en 
fortsat polarisering i det bulgarske 
samfund og mellem de vigtigste politiske 
aktører og faldende tillid til de offentlige 
institutioner; glæder sig over, at 
Bulgarien som bemærket af 
Kommissionen har givet offentlig adgang 
til højtstående embedsmænds formue- og 
interesseerklæringer; glæder sig over 
Bulgariens retlige rammer for 
bekæmpelse af interessekonflikter1a;
______________
1a https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
bg_rol_country_chapter.pdf

Or. en

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 B9-0309/37

Ændringsforslag 37
Roberta Metsola
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. understreger, at det er af 
grundlæggende betydning at garantere, at 
de fælleseuropæiske værdier, der er 
opregnet i artikel 2 i TEU, opretholdes 
fuldt ud, og at de grundlæggende 
rettigheder som fastsat i chartret om 
grundlæggende rettigheder garanteres; 
opfordrer de bulgarske myndigheder til at 
sikre fuld og betingelsesløs respekt for 
disse værdier og rettigheder;

2. understreger, at det er af 
grundlæggende betydning at garantere, at 
de fælleseuropæiske værdier, der er 
opregnet i artikel 2 i TEU, opretholdes 
fuldt ud, og at de grundlæggende 
rettigheder som fastsat i chartret om 
grundlæggende rettigheder garanteres; 
opfordrer de bulgarske myndigheder til at 
sikre fuld og betingelsesløs respekt for 
disse værdier og rettigheder; glæder sig 
over Kommissionens bemærkning om, at 
Bulgarien i de seneste år har gennemført 
en omfattende reform af sine retlige og 
institutionelle rammer for bekæmpelse af 
korruption, og at reformen har ført til et 
forbedret samarbejde mellem landets 
nationale myndigheder1a;
______________
1a https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
bg_rol_country_chapter.pdf

Or. en

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 B9-0309/38

Ændringsforslag 38
Roberta Metsola
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. noterer sig vedtagelsen ved 
andenbehandling af ændringerne af den 
bulgarske valglov; bemærker med 
bekymring, at det bulgarske parlament i 
øjeblikket er ved at vedtage en ny valglov, 
mens almindelige parlamentsvalg skal 
finde sted senest om syv måneder; 
opfordrer de bulgarske myndigheder til at 
sikre fuld overholdelse af valglovgivningen 
med alle henstillingerne fra 
Venedigkommissionen og OSCE/ODIHR, 
navnlig med hensyn til stabiliteten af de 
grundlæggende elementer i valgloven, 
som ikke bør være åben for ændringer 
mindre end et år før et valg;

4. noterer sig vedtagelsen ved 
andenbehandling af ændringerne af den 
bulgarske valglov; bemærker, at det 
bulgarske parlament i øjeblikket er ved at 
ændre valgloven, som vil blive anvendt på 
det næste parlamentsvalg; opfordrer de 
bulgarske myndigheder til at sikre fuld 
overholdelse af valglovgivningen med alle 
henstillingerne fra Venedigkommissionen 
og OSCE/ODIHR;

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/39

Ændringsforslag 39
Roberta Metsola
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. er dybt overbevist om, at det 
bulgarske parlament bør spille en central 
rolle med hensyn til at sikre ansvarlighed 
for den udøvende magt og er en af de 
nødvendige kontrolmekanismer til at 
opretholde retsstaten; er bekymret over det 
regerende flertals praksis med forhastet at 
vedtage lovgivning, ofte uden en egentlig 
debat eller høring af de berørte parter; 
noterer sig den meget lave grad af 
offentlig tillid til det bulgarske 
parlament8; beklager de nylige 
begrænsninger, der er blevet pålagt 
journalister i nationalforsamlingens 
lokaler, som begrænser deres adgang til 
parlamentarikere og dermed 
mulighederne for mediernes kontrol med 
lovgivningsarbejdet;

______________
8 https://www.gallup-
international.bg/43810/public-opinion-
political-situation/

5. er dybt overbevist om, at 
nationalforsamlingen bør spille en central 
rolle med hensyn til at sikre ansvarlighed 
for den udøvende magt og er en af de 
nødvendige kontrolmekanismer til at 
opretholde retsstaten; opfordrer den 
bulgarske regering til at sikre, at udkastet 
til lovgivning udarbejdes efter en 
ordentlig debat og i tæt samarbejde med 
interessenterne; noterer sig de nylige 
begrænsninger, der er blevet pålagt 
journalister i nationalforsamlingens 
lokaler, som også hænger sammen med 
covid-19-situationen, men som dog ikke 
må stå i vejen for mediernes kontrol med 
lovgivningsarbejdet;

https://www.gallup-international.bg/43810/public-opinion-political-situation/
https://www.gallup-international.bg/43810/public-opinion-political-situation/
https://www.gallup-international.bg/43810/public-opinion-political-situation/
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5.10.2020 B9-0309/40

Ændringsforslag 40
Roberta Metsola
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. er dybt bekymret over, at visse 
systemiske spørgsmål i retssystemet, som 
Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol og 
Venedigkommissionen har påpeget, stadig 
ikke er løst, især for så vidt angår 
bestemmelserne om det øverste retsråd og 
statsadvokaten, navnlig manglen på 
effektive mekanismer for ansvarlighed 
eller kontrol og modkontrol i forbindelse 
med deres arbejde; insisterer på, at de 
bulgarske myndigheder fuldt ud overholder 
Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols retspraksis og 
Venedigkommissionens og GRECO's 
anbefalinger vedrørende retsvæsenet, 
navnlig hvad angår det øverste retsråd og 
anklagemyndighedens status, med henblik 
på at sikre retsvæsenets uafhængighed; 
bemærker, at det i Kommissionens rapport 
af 22. oktober 2019 om Bulgariens 
fremskridt under mekanismen for 
samarbejde og kontrol nævnes, at der har 
været en bred debat i medierne, hvor nogle 
interessenter gav udtryk for bekymring 
over udnævnelsesproceduren og den 
vigtigste kandidat til den offentlige 
anklager, og at gadeprotester blev 
organiseret af civilsamfundsorganisationer;

6. glæder sig over forslaget om 
forfatningsændringer, der skal adressere 
visse systemiske spørgsmål i retssystemet, 
som Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol og 
Venedigkommissionen har påpeget; 
bemærker, at visse spørgsmål i øjeblikket 
stadig ikke er løst, især for så vidt angår 
bestemmelserne om det øverste retsråd og 
statsadvokaten, navnlig manglen på 
effektive mekanismer for ansvarlighed 
eller kontrol og modkontrol i forbindelse 
med deres arbejde; insisterer på, at de 
bulgarske myndigheder fuldt ud overholder 
Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols retspraksis og 
Venedigkommissionens og GRECO's 
anbefalinger vedrørende retsvæsenet, 
navnlig hvad angår det øverste retsråd og 
anklagemyndighedens status, med henblik 
på at sikre retsvæsenets uafhængighed; 
bemærker, at det i Kommissionens rapport 
af 22. oktober 2019 om Bulgariens 
fremskridt under mekanismen for 
samarbejde og kontrol nævnes, at der har 
været en bred debat i medierne, hvor nogle 
interessenter gav udtryk for bekymring 
over udnævnelsesproceduren og den 
vigtigste kandidat til den offentlige 
anklager, og at gadeprotester blev 
organiseret af civilsamfundsorganisationer; 
bemærker, at den offentlige anklager blev 
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udpeget af anklagemyndigheden ved det 
øverste retsråd og udnævnt af formanden 
efter en afgørelse truffet af det øverste 
retsråds plenum i overensstemmelse med 
de bulgarske regler1a;
______________
1a Artikel 129, stk. 2, i Republikken 
Bulgariens forfatning.

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/41

Ændringsforslag 41
Roberta Metsola
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien

Forslag til beslutning
Punkt 6 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6a. glæder sig over, at der som nævnt i 
Kommissionens rapport om 
retsstatsprincippet for Bulgarien blev 
indledt et øget antal undersøgelser af 
korruption på højt plan i første halvdel af 
20201a, og at der er rejst tiltale i en række 
tilfælde; glæder sig over, at der snart vil 
blive offentliggjort en ny strategi for 
bekæmpelse af korruption for perioden 
2021-2027, som skal vedtages efter en 
offentlig debat;
______________
1a https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
bg_rol_country_chapter.pdf

Or. en

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 B9-0309/42

Ændringsforslag 42
Roberta Metsola
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. udtrykker dyb bekymring over den 
alvorlige forringelse af mediefriheden i 
Bulgarien i det seneste årti; opfordrer de 
bulgarske myndigheder til at fremme et 
gunstigt miljø for ytringsfriheden, navnlig 
ved at øge gennemsigtigheden af ejerskabet 
til medierne og forhindre en overdreven 
koncentration af ejerskab af medier og 
distributionsnet, herunder gennem en 
korrekt anvendelse af de eksisterende 
lovgivningsmæssige rammer, samt ved at 
ophæve strafferetlige bestemmelser mod 
injurier; understreger behovet for at gøre 
Rådet for Elektroniske Mediers 
sammensætning og mandat mere 
uafhængig og effektiv; er bekymret over 
rapporterne om den fortsatte praksis med 
at påvirke medierne ved hjælp af 
præferencetildeling af EU-midler til 
statsvenlige medier;

8. udtrykker bekymring over, at 
mediefriheden i Bulgarien er blevet 
forringet i det seneste årti, hvilket også er 
blevet konstateret i andre medlemsstater; 
opfordrer de bulgarske myndigheder til at 
fremme et gunstigt miljø for 
ytringsfriheden, navnlig ved at øge 
gennemsigtigheden af ejerskabet til 
medierne og forhindre en overdreven 
koncentration af ejerskab af medier og 
distributionsnet, herunder gennem en 
korrekt anvendelse af de eksisterende 
lovgivningsmæssige rammer; glæder sig 
over vedtagelsen og gennemførelsen af 
regler om indberetning af medieejerskab, 
såsom loven om obligatorisk deponering 
af kopier af trykte og andre værker og 
bekendtgørelse af distributører og 
leverandører af medietjenester; 
anerkender Rådet for Elektroniske 
Mediers rolle som uafhængig 
tilsynsmyndighed for audiovisuelle 
medier; bemærker, at onlinemedier ikke 
er underlagt gennemsigtighedskrav med 
hensyn til offentliggørelse af ejerskab, og 
udtrykker bekymring over, at smuthuller i 
reglerne for onlinemedier ofte udnyttes af 
pro-russiske medier til at skjule deres 
forbindelser til aktører fra tredjelande, og 
at desinformationskampagner fortsat er et 
vigtigt redskab til at formulere og udbrede 
antieuropæiske budskaber og 
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stereotyper1a;

______________
1a http://pris.government.bg/prin/file_view
.aspx?did=88431&pid=9861

Or. en

http://pris.government.bg/prin/file_view.aspx?did=88431&pid=9861
http://pris.government.bg/prin/file_view.aspx?did=88431&pid=9861
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5.10.2020 B9-0309/43

Ændringsforslag 43
Roberta Metsola
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. bemærker, at beskyttelse af 
journalister er i samfundets vitale interesse; 
opfordrer de bulgarske myndigheder til at 
sikre beskyttelse af journalister til enhver 
tid og således sikre deres uafhængighed; 
fordømmer på det kraftigste de tilfælde, 
hvor regeringskritiske journalister er 
blevet mål for smædekampagner, og 
opfordrer de bulgarske myndigheder til at 
begrænse denne udemokratiske praksis; 
beklager tilfældene af vold mod 
journalister og ødelæggelse af deres 
tekniske udstyr; opfordrer indtrængende de 
bulgarske myndigheder til at iværksætte en 
omfattende undersøgelse af alle tilfælde af 
vold mod journalister, der dækker 
protesterne; opfordrer de bulgarske 
myndigheder til at sikre, at politifolk og 
andre embedsmænd respekterer 
pressefriheden og gør det muligt for 
journalister og mediefolk at dække 
demonstrationer på sikker vis; 
understreger, at vold begået af statslige 
aktører er i strid med medlemsstaternes 
pligt til at værne om pressefriheden og 
beskytte journalisters sikkerhed16;

9. bemærker, at beskyttelse af journalister 
er i samfundets vitale interesse; opfordrer 
de bulgarske myndigheder til at sikre 
beskyttelse af journalister til enhver tid og 
således sikre deres uafhængighed; 
fordømmer på det kraftigste de tilfælde, 
hvor journalister er blevet mål for 
smædekampagner, og opfordrer de 
bulgarske myndigheder til at fortsætte med 
at begrænse denne udemokratiske praksis; 
beklager tilfældene af vold mod 
journalister og ødelæggelse af deres 
tekniske udstyr; opfordrer indtrængende de 
bulgarske myndigheder til at iværksætte en 
omfattende undersøgelse af alle tilfælde af 
vold mod journalister, der dækker 
protesterne; opfordrer de bulgarske 
myndigheder til at sikre, at politifolk og 
andre embedsmænd respekterer 
pressefriheden og gør det muligt for 
journalister og mediefolk at dække 
demonstrationer på sikker vis; 
understreger, at vold begået af statslige 
aktører er i strid med medlemsstaternes 
pligt til at værne om pressefriheden og 
beskytte journalisters sikkerhed16;

______________ ______________
16 Erklæring fra Europarådets kommissær 
for menneskerettigheder med titlen 
"Bulgaria must investigate police violence 
against journalists", Strasbourg, 3. 

16 Erklæring fra Europarådets kommissær 
for menneskerettigheder med titlen 
"Bulgaria must investigate police violence 
against journalists", Strasbourg, 3. 
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september 2020. september 2020.

Or. en


