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5.10.2020 B9-0309/34

Tarkistus 34
Roberta Metsola
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Bulgariassa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan T kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

T. ottaa huomioon, että Bulgariassa 
on edelleen monia institutionaalisia 
puutteita, jotka liittyvät erityisesti 
oikeuslaitoksen riippumattomuuteen ja 
jotka komissio on vuosien mittaan todennut 
yhteistyö- ja seurantamekanismin 
mukaisissa kertomuksissaan; ottaa 
huomioon, että viimeisimmässä 22. 
lokakuuta 2019 julkaistussa yhteistyö- ja 
seurantamekanismin mukaisessa 
kertomuksessa komissio kuitenkin totesi, 
että Bulgarian yhteistyö- ja 
seurantamekanismin puitteissa osoittama 
edistys oli riittävä täyttämään sitoumukset, 
jotka se oli tehnyt liittyessään unioniin, ja 
että komissio suositteli sen vuoksi 
valvontamekanismin lakkauttamista; ottaa 
huomioon, että sen jälkeen kun komissio 
on pannut merkille parlamentin ja 
neuvoston huomautukset, komission on 
vielä tehtävä lopullinen päätös yhteistyö- ja 
seurantamekanismin poistamisesta; ottaa 
huomioon, että puhemies Sassolin 
kirjeessä kannatettiin yhteistyö- ja 
seurantamekanismin poistamista mutta 
korostettiin, että sitoumukset ja uudistukset 
on pantava täytäntöön ja niitä on 
valvottava, ja korostettiin oikeuslaitoksen 
riippumattomuutta, korruptiota ja 
tiedotusvälineiden vapautta koskevaa 
tilannetta;

T. ottaa huomioon, että Bulgarian 
liittyessä unionin jäseneksi maassa oli 
monia institutionaalisia puutteita, jotka 
liittyivät erityisesti oikeuslaitoksen 
riippumattomuuteen ja jotka komissio on 
vuosien mittaan todennut yhteistyö- ja 
seurantamekanismin mukaisissa 
kertomuksissaan; ottaa huomioon, että 
viimeisimmässä 22. lokakuuta 2019 
julkaistussa yhteistyö- ja 
seurantamekanismin mukaisessa 
kertomuksessa komissio kuitenkin totesi, 
että Bulgarian yhteistyö- ja 
seurantamekanismin puitteissa osoittama 
edistys oli riittävä täyttämään sitoumukset, 
jotka se oli tehnyt liittyessään unioniin, ja 
että komissio suositteli sen vuoksi 
valvontamekanismin lakkauttamista; ottaa 
huomioon, että sen jälkeen kun komissio 
on pannut merkille parlamentin ja 
neuvoston huomautukset, komission on 
vielä tehtävä lopullinen päätös yhteistyö- ja 
seurantamekanismin poistamisesta; ottaa 
huomioon, että parlamentin kirjeessä 
kannatettiin yhteistyö- ja 
seurantamekanismin poistamista mutta 
korostettiin, että sitoumukset ja uudistukset 
on pantava täytäntöön ja niitä on 
valvottava, ja korostettiin oikeuslaitoksen 
riippumattomuutta, korruptiota ja 
tiedotusvälineiden vapautta koskevaa 
tilannetta; panee merkille, että komission 
mukaan Bulgarian poliittinen vakaus on 
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tärkeää myös yhteistyö- ja 
seurantamekanismissa säädettyjen 
arviointiperusteiden täyttämisen 
kannalta; pitää suositeltavana perustaa 
yhteistyö- ja koordinointineuvosto 
jälkiseurantaa varten;

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/35

Tarkistus 35
Roberta Metsola
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Bulgariassa

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää erittäin valitettavana, että 
Bulgarian tapahtumat ovat heikentäneet 
merkittävästi oikeusvaltioperiaatteen, 
demokratian ja perusoikeuksien 
kunnioittamista, mukaan lukien 
oikeuslaitoksen riippumattomuus, 
vallanjako, korruption torjunta ja 
tiedotusvälineiden vapaus; ilmaisee 
solidaarisuutensa Bulgarian kansalle sen 
oikeutetuissa vaatimuksissa ja 
pyrkimyksissä oikeudenmukaisuuteen, 
avoimuuteen, vastuuvelvollisuuteen ja 
demokratiaan;

Poistetaan.

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/36

Tarkistus 36
Roberta Metsola
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Bulgariassa

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää erittäin valitettavana, että 
Bulgarian tapahtumat ovat heikentäneet 
merkittävästi oikeusvaltioperiaatteen, 
demokratian ja perusoikeuksien 
kunnioittamista, mukaan lukien 
oikeuslaitoksen riippumattomuus, 
vallanjako, korruption torjunta ja 
tiedotusvälineiden vapaus; ilmaisee 
solidaarisuutensa Bulgarian kansalle sen 
oikeutetuissa vaatimuksissa ja 
pyrkimyksissä oikeudenmukaisuuteen, 
avoimuuteen, vastuuvelvollisuuteen ja 
demokratiaan;

1. panee merkille poliittisen 
ilmapiirin jatkuvan huononemisen, jota 
leimaavat Bulgarian yhteiskunnan sisällä 
ja tärkeimpien poliittisten toimijoiden 
välillä käynnissä oleva polarisaatio sekä 
julkisia instituutioita kohtaan tunnetun 
luottamuksen rapautuminen; pitää 
komission tavoin myönteisenä tietoja, 
joiden mukaan Bulgaria on asettanut 
julkisesti saataville johtavien julkisten 
viranhaltijoiden varallisuutta ja 
sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset; on 
tyytyväinen eturistiriitojen torjuntaa 
koskevaan Bulgarian lainsäädäntöön1 a;

______________
1 

a https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/b
g_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

Tarkistus 37
Roberta Metsola
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Bulgariassa

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää keskeisen tärkeänä varmistaa, 
että SEU:n 2 artiklassa lueteltuja arvoja 
noudatetaan kaikilta osin ja että 
perusoikeudet taataan sellaisina kuin ne on 
vahvistettu perusoikeuskirjassa; kehottaa 
Bulgarian viranomaisia varmistamaan 
näiden arvojen ja oikeuksien 
täysimääräisen ja ehdottoman 
kunnioittamisen;

2. pitää keskeisen tärkeänä varmistaa, 
että SEU:n 2 artiklassa lueteltuja arvoja 
noudatetaan kaikilta osin ja että 
perusoikeudet taataan sellaisina kuin ne on 
vahvistettu perusoikeuskirjassa; kehottaa 
Bulgarian viranomaisia varmistamaan 
näiden arvojen ja oikeuksien 
täysimääräisen ja ehdottoman 
kunnioittamisen; panee tyytyväisenä 
merkille komission havainnon, että 
Bulgaria on viime vuosina uudistanut 
kattavasti korruption vastaista 
institutionaalista ja 
lainsäädäntökehystään ja että uudistus on 
parantanut sen kansallisten 
viranomaisten välistä yhteistyötä1 a;
______________
1 

a https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/b
g_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

Tarkistus 38
Roberta Metsola
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Bulgariassa

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille, että Bulgarian 
vaalilakiin hyväksyttiin tarkistuksia 
toisessa käsittelyssä; pitää 
huolestuttavana, että Bulgarian 
parlamentti on parhaillaan hyväksymässä 
uutta vaalilakia, vaikka parlamenttivaalit 
on pidettävä viimeistään seitsemän 
kuukauden kuluessa; kehottaa Bulgarian 
viranomaisia varmistamaan, että 
vaalilainsäädäntö on kaikilta osin kaikkien 
Venetsian komission ja Etyjin ODIHR:n 
antamien suositusten mukainen, erityisesti 
vaalilain peruselementtien vakauden 
osalta, sillä vaalilakia ei saisi muuttaa alle 
vuosi ennen vaaleja;

4. panee merkille, että Bulgarian 
vaalilakiin hyväksyttiin tarkistuksia 
toisessa käsittelyssä; panee merkille, että 
Bulgarian parlamentti on parhaillaan 
muuttamassa vaalilakia, jota sovelletaan 
seuraaviin parlamenttivaaleihin; kehottaa 
Bulgarian viranomaisia varmistamaan, että 
vaalilainsäädäntö on kaikilta osin kaikkien 
Venetsian komission ja Etyjin ODIHR:n 
antamien suositusten mukainen;

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/39

Tarkistus 39
Roberta Metsola
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Bulgariassa

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on erittäin vakuuttunut siitä, että 
Bulgarian parlamentilla olisi oltava 
ratkaiseva rooli toimeenpanovallan 
vastuuvelvollisuuden varmistamisessa ja 
oikeusvaltioperiaatteen edellyttämässä 
keskinäisessä valvonnassa; on huolissaan 
käytännöstä, jossa hallitseva enemmistö 
antaa lainsäädäntöä hätäisesti, usein 
ilman asianmukaista keskustelua tai 
sidosryhmien kuulemista; panee merkille, 
että kansalaisten luottamus Bulgarian 
parlamenttiin on erittäin vähäistä8; pitää 
valitettavina äskettäisiä rajoituksia, jotka 
koskevat toimittajia kansalliskokouksen 
rakennuksessa ja jotka rajoittavat heidän 
pääsyään jäsenten luokse ja siten 
tiedotusvälineiden mahdollisuuksia valvoa 
lainsäädäntöelimen työtä;

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

5. on erittäin vakuuttunut siitä, että 
kansalliskokouksella olisi oltava 
ratkaiseva rooli toimeenpanovallan 
vastuuvelvollisuuden varmistamisessa ja 
oikeusvaltioperiaatteen edellyttämässä 
keskinäisessä valvonnassa; kehottaa 
Bulgarian hallitusta varmistamaan, että 
lakiehdotusten valmistelu tapahtuu 
asianmukaisen keskustelun jälkeen ja 
tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa; 
panee merkille äskettäiset rajoitukset, 
jotka koskevat toimittajia 
kansalliskokouksen rakennuksessa ja 
johtuvat myös covid-19-kriisistä mutta 
joiden ei silti pidä vaikeuttaa 
tiedotusvälineiden mahdollisuuksia valvoa 
lainsäädäntöelimen työtä;

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

Tarkistus 40
Roberta Metsola
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Bulgariassa

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. on erittäin huolissaan siitä, että 
tietyt Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen ja Venetsian 
komission havaitsemat oikeusjärjestelmän 
systeemiset ongelmat ovat edelleen 
ratkaisematta, erityisesti mitä tulee 
ylimpään tuomarineuvostoon ja 
valtakunnansyyttäjään liittyviin 
säännöksiin, ja erityisesti siitä, että näiden 
työssä ei ole tehokkaita 
vastuuvelvollisuusmekanismeja eikä 
toimivia keskinäisiä valvontamekanismeja; 
vaatii, että Bulgarian viranomaiset 
noudattavat täysimääräisesti Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytäntöä sekä Venetsian komission 
ja GRECOn antamia suosituksia 
oikeuslaitoksesta, erityisesti ylimmästä 
tuomarineuvostosta ja 
valtakunnansyyttäjän asemasta, jotta 
voidaan taata oikeuslaitoksen 
riippumattomuus; panee merkille, että 
komission 22. lokakuuta 2019 antamassa 
kertomuksessa yhteistyö- ja 
seurantamekanismin puitteissa saavutetusta 
edistyksestä Bulgariassa mainitaan, että 
mediassa on käyty laajaa keskustelua, 
jonka yhteydessä eräät sidosryhmät ovat 
ilmaisseet huolensa valtakunnansyyttäjän 
nimitysmenettelystä ja pääehdokkaasta, ja 
että kansalaisjärjestöt ovat järjestäneet 
katumielenosoituksia;

6. suhtautuu myönteisesti 
ehdotukseen perustuslain muutoksista, 
joilla pyritään korjaamaan tietyt 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja 
Venetsian komission havaitsemat 
oikeusjärjestelmän systeemiset ongelmat; 
toteaa, että eräät ongelmat ovat edelleen 
ratkaisematta, erityisesti mitä tulee 
ylimpään tuomarineuvostoon ja 
valtakunnansyyttäjään liittyviin 
säännöksiin, ja että näiden työssä ei ole 
tehokkaita vastuuvelvollisuusmekanismeja 
eikä toimivia keskinäisiä 
valvontamekanismeja; vaatii, että 
Bulgarian viranomaiset noudattavat 
täysimääräisesti Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytäntöä sekä Venetsian komission 
ja GRECOn antamia suosituksia 
oikeuslaitoksesta, erityisesti ylimmästä 
tuomarineuvostosta ja 
valtakunnansyyttäjän asemasta, jotta 
voidaan taata oikeuslaitoksen 
riippumattomuus; panee merkille, että 
komission 22. lokakuuta 2019 antamassa 
kertomuksessa yhteistyö- ja 
seurantamekanismin puitteissa saavutetusta 
edistyksestä Bulgariassa mainitaan, että 
mediassa on käyty laajaa keskustelua, 
jonka yhteydessä eräät sidosryhmät ovat 
ilmaisseet huolensa valtakunnansyyttäjän 
nimitysmenettelystä ja pääehdokkaasta, ja 
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että kansalaisjärjestöt ovat järjestäneet 
katumielenosoituksia; huomauttaa, että 
valtakunnansyyttäjän nimesi ylimmän 
tuomarineuvoston syyttäjäjaosto ja hänet 
nimitti presidentti ylimmän 
tuomarineuvoston täysistunnon tehtyä 
asiaa koskevan päätöksen Bulgarian 
lainsäädännön1 a mukaisesti;
______________
1 a Bulgarian tasavallan perustuslain 129 
pykälän 2 momentti.

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/41

Tarkistus 41
Roberta Metsola
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Bulgariassa

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. panee tyytyväisenä merkille, että 
kuten komission oikeusvaltiokertomuksen 
Bulgariaa koskevassa luvussa todetaan, 
laajamittaista korruptiota koskevia 
tutkimuksia aloitettiin vuoden 2020 
alkupuoliskolla aiempaa enemmän1 a ja 
että syytteitä on nostettu useissa 
tapauksissa; pitää myönteisenä, että pian 
esitetään uusi, vuosia 2021–2027 koskeva 
korruptiontorjuntastrategia, joka on 
määrä hyväksyä, kun siitä on käyty 
julkinen keskustelu;
______________
1 

a https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/b
g_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

Tarkistus 42
Roberta Metsola
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Bulgariassa

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. on erittäin huolissaan 
tiedotusvälineiden vapauden vakavasta 
heikkenemisestä Bulgariassa viimeksi 
kuluneen vuosikymmenen aikana; kehottaa 
Bulgarian viranomaisia edistämään 
sananvapauden kannalta suotuisaa 
ympäristöä erityisesti lisäämällä 
tiedotusvälineiden omistuksen avoimuutta, 
estämällä tiedotusvälineiden omistuksen ja 
jakeluverkostojen liiallisen keskittymisen 
muun muassa soveltamalla voimassa 
olevaa lainsäädäntökehystä 
asianmukaisesti ja kumoamalla 
kunnianloukkausrikosten vastaiset 
rikosoikeudelliset säännökset; korostaa, 
että sähköisten tiedotusvälineiden 
neuvoston kokoonpanosta ja 
toimeksiannosta on tehtävä 
riippumattomampaa ja tehokkaampaa; on 
huolissaan tiedoista, joiden mukaan 
tiedotusvälineisiin on jatkuvasti vaikutettu 
kohdentamalla unionin varoja 
ensisijaisesti hallituksen kannalta 
suotuisille tiedotusvälineille;

8. on huolissaan tiedotusvälineiden 
vapauden heikkenemisestä Bulgariassa 
viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana, 
mistä on ollut viitteitä myös muissa 
jäsenvaltioissa; kehottaa Bulgarian 
viranomaisia edistämään sananvapauden 
kannalta suotuisaa ympäristöä erityisesti 
lisäämällä tiedotusvälineiden omistuksen 
avoimuutta, estämällä tiedotusvälineiden 
omistuksen ja jakeluverkostojen liiallisen 
keskittymisen muun muassa soveltamalla 
voimassa olevaa lainsäädäntökehystä 
asianmukaisesti; pitää myönteisenä 
tiedotusvälineiden omistuksen 
ilmoittamista koskevan sääntelyn 
hyväksymistä ja täytäntöönpanoa, kuten 
lakia painatteiden ja muiden teosten 
kappaleiden pakollisesta tallettamisesta 
sekä mediapalvelujen jakelijoiden ja 
tarjoajien ilmoitusvelvollisuudesta; 
tunnustaa sähköisten tiedotusvälineiden 
neuvoston roolin audiovisuaalisen median 
riippumattomana sääntelyelimenä; toteaa, 
että verkossa toimiviin tiedotusvälineisiin 
ei sovelleta omistajien ilmoittamista 
koskevia avoimuusvaatimuksia, ja 
ilmaisee huolensa siitä, että 
venäläismieliset tiedotusvälineet käyttävät 
usein hyväkseen verkossa toimiviin 
tiedotusvälineisiin sovellettavan 
sääntelykehyksen porsaanreikiä 
salatakseen siteensä kolmansien maiden 
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toimijoihin sekä siitä että 
disinformaatiokampanjat ovat edelleen 
merkittävä keino esittää ja levittää EU-
vastaista sanomaa ja stereotypioita1 a;

______________
1 

a 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

Tarkistus 43
Roberta Metsola
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Bulgariassa

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. toteaa, että toimittajien suojelu on 
yhteiskunnan kannalta elintärkeää; 
kehottaa Bulgarian viranomaisia 
varmistamaan kaikkina aikoina toimittajien 
suojelun ja siten suojaamaan heidän 
riippumattomuutensa; tuomitsee jyrkästi 
tapaukset, joissa hallitusta kritisoivat 
toimittajat joutuvat 
mustamaalauskampanjoiden kohteeksi, ja 
kehottaa Bulgarian viranomaisia 
rajoittamaan näitä epädemokraattisia 
käytäntöjä; pitää toimittajiin kohdistuneita 
väkivaltaisuuksia ja heidän teknisten 
välineidensä tuhoamista valitettavina; 
kehottaa Bulgarian viranomaisia 
käynnistämään kattavan tutkinnan kaikista 
tapauksista, joissa mielenosoituksista 
raportoineisiin toimittajiin on kohdistettu 
väkivaltaa; kehottaa Bulgarian 
viranomaisia varmistamaan, että poliisit ja 
muut virkamiehet kunnioittavat 
lehdistönvapautta ja antavat toimittajille ja 
media-alan ammattilaisille mahdollisuuden 
uutisoida mielenosoituksista turvallisesti; 
korostaa, että valtion virkamiesten 
harjoittama väkivalta on vastoin 
jäsenvaltioiden velvollisuutta ylläpitää 
lehdistönvapautta ja suojata toimittajien 
turvallisuutta16;

9. toteaa, että toimittajien suojelu on 
yhteiskunnan kannalta elintärkeää; 
kehottaa Bulgarian viranomaisia 
varmistamaan kaikkina aikoina toimittajien 
suojelun ja siten suojaamaan heidän 
riippumattomuutensa; tuomitsee jyrkästi 
tapaukset, joissa toimittajat ovat joutuneet 
mustamaalauskampanjoiden kohteeksi, ja 
kehottaa Bulgarian viranomaisia 
rajoittamaan edelleen näitä 
epädemokraattisia käytäntöjä; pitää 
toimittajiin kohdistuneita väkivaltaisuuksia 
ja heidän teknisten välineidensä tuhoamista 
valitettavina; kehottaa Bulgarian 
viranomaisia käynnistämään kattavan 
tutkinnan kaikista tapauksista, joissa 
mielenosoituksista raportoineisiin 
toimittajiin on kohdistettu väkivaltaa; 
kehottaa Bulgarian viranomaisia 
varmistamaan, että poliisit ja muut 
virkamiehet kunnioittavat 
lehdistönvapautta ja antavat toimittajille ja 
media-alan ammattilaisille mahdollisuuden 
uutisoida mielenosoituksista turvallisesti; 
korostaa, että valtion virkamiesten 
harjoittama väkivalta on vastoin 
jäsenvaltioiden velvollisuutta ylläpitää 
lehdistönvapautta ja suojata toimittajien 
turvallisuutta16;

______________ ______________
16 Euroopan neuvoston 16 Euroopan neuvoston 



AM\1215038FI.docx PE658.346v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

ihmisoikeusvaltuutetun julkilausuma siitä, 
että Bulgarian on tutkittava poliisin 
toimittajiin kohdistamaa väkivaltaa, 
Strasbourg, 3. syyskuuta 2020.

ihmisoikeusvaltuutetun julkilausuma siitä, 
että Bulgarian on tutkittava poliisin 
toimittajiin kohdistamaa väkivaltaa, 
Strasbourg, 3. syyskuuta 2020.

Or. en


