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5.10.2020 B9-0309/34

Grozījums Nr. 34
Roberta Metsola
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
Tiesiskums un pamattiesības Bulgārijā

Rezolūcijas priekšlikums
T apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

T. tā kā Bulgārijai joprojām ir 
daudzas institucionālas nepilnības, jo īpaši 
attiecībā uz tiesu iestāžu neatkarību, 
nepilnības, ko Komisija gadu gaitā ir 
atzinusi savos ziņojumos saskaņā ar 
sadarbības un pārbaudes mehānismu 
(SPM); tā kā pēdējā SPM ziņojumā, kas 
publicēts 2019. gada 22. oktobrī, Komisija 
tomēr konstatēja, ka progress, ko Bulgārija 
ir pierādījusi saskaņā ar SPM, ir 
pietiekams, lai izpildītu saistības, ko tā 
uzņēmās pēc pievienošanās Savienībai, un 
tāpēc ieteica atcelt uzraudzības 
mehānismu; tā kā pēc tam, kad Komisija 
būs ņēmusi vērā Parlamenta un Padomes 
apsvērumus, tai joprojām būs jāpieņem 
galīgais lēmums par SPM atcelšanu; tā kā 
prezidenta Sassoli vēstulē pausts atbalsts 
SPM atcelšanai, bet uzsvērta 
nepieciešamība īstenot un izpildīt saistības 
un reformas un uzsvērta situācija tiesu 
iestāžu neatkarības, korupcijas un 
plašsaziņas līdzekļu brīvības jomā;

T. tā kā laikā, kad Bulgārija 
pievienojās ES, tai bija daudzas 
institucionālas nepilnības, jo īpaši attiecībā 
uz tiesu iestāžu neatkarību, nepilnības, ko 
Komisija gadu gaitā ir atzinusi savos 
ziņojumos saskaņā ar sadarbības un 
pārbaudes mehānismu (SPM); tā kā pēdējā 
SPM ziņojumā, kas publicēts 2019. gada 
22. oktobrī, Komisija tomēr konstatēja, ka 
progress, ko Bulgārija ir pierādījusi 
saskaņā ar SPM, ir pietiekams, lai izpildītu 
saistības, ko tā uzņēmās pēc pievienošanās 
Savienībai, un tāpēc ieteica atcelt 
uzraudzības mehānismu; tā kā pēc tam, kad 
Komisija būs ņēmusi vērā Parlamenta un 
Padomes apsvērumus, tai joprojām būs 
jāpieņem galīgais lēmums par SPM 
atcelšanu; tā kā Parlamenta vēstulē pausts 
atbalsts SPM atcelšanai, uzsverot 
nepieciešamību īstenot un izpildīt saistības 
un reformas, un uzsvērta situācija tiesu 
iestāžu neatkarības, korupcijas un 
plašsaziņas līdzekļu brīvības jomā; tā kā 
saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju 
politiskā stabilitāte Bulgārijā ir svarīga 
arī, lai izpildītu SPM noteiktos kritērijus; 
tā kā atzinīgi vērtējama ir Sadarbības un 
koordinācijas padomes kā pēcuzraudzības 
mehānisma izveide;

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/35

Grozījums Nr. 35
Roberta Metsola
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
Tiesiskums un pamattiesības Bulgārijā

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. pauž dziļu nožēlu par to, ka 
notikumu attīstība Bulgārijā ir būtiski 
pasliktinājusi tiesiskuma, demokrātijas un 
pamattiesību, tostarp tiesu iestāžu 
neatkarības, varas dalīšanas, korupcijas 
apkarošanas un plašsaziņas līdzekļu 
brīvības, ievērošanu; pauž solidaritāti ar 
Bulgārijas iedzīvotājiem viņu likumīgajās 
prasībās un vēlmēs pēc tiesiskuma, 
pārredzamības, pārskatatbildības un 
demokrātijas;

svītrots

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/36

Grozījums Nr. 36
Roberta Metsola
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
Tiesiskums un pamattiesības Bulgārijā

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. pauž dziļu nožēlu par to, ka 
notikumu attīstība Bulgārijā ir būtiski 
pasliktinājusi tiesiskuma, demokrātijas un 
pamattiesību, tostarp tiesu iestāžu 
neatkarības, varas dalīšanas, korupcijas 
apkarošanas un plašsaziņas līdzekļu 
brīvības, ievērošanu; pauž solidaritāti ar 
Bulgārijas iedzīvotājiem viņu likumīgajās 
prasībās un vēlmēs pēc tiesiskuma, 
pārredzamības, pārskatatbildības un 
demokrātijas;

1. norāda, ka aizvien pasliktinās 
politiskā gaisotne, ko raksturo 
nepārtraukta polarizācija Bulgārijas 
sabiedrībā un starp galvenajiem 
politiskajiem dalībniekiem, un samazinās 
uzticība valsts iestādēm; atzinīgi vērtē 
ziņas, kā konstatējusi Komisija, ka 
Bulgārija ir nodrošinājusi publisku 
piekļuvi augstāko amatpersonu īpašuma 
un interešu deklarācijām; atzinīgi vērtē 
Bulgārijas tiesisko regulējumu interešu 
konfliktu apkarošanai1a;
______________
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

Grozījums Nr. 37
Roberta Metsola
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
Tiesiskums un pamattiesības Bulgārijā

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver, ka ir būtiski svarīgi garantēt 
to, ka tiek pilnībā ievērotas LES 2. pantā 
minētās vērtības un nodrošināta 
Pamattiesību hartā paredzēto pamattiesību 
ievērošana; aicina Bulgārijas varas iestādes 
nodrošināt šo vērtību un tiesību pilnīgu un 
beznosacījumu ievērošanu;

2. uzsver, ka ir būtiski svarīgi garantēt 
to, ka tiek pilnībā ievērotas LES 2. pantā 
minētās vērtības un nodrošināta 
Pamattiesību hartā paredzēto pamattiesību 
ievērošana; aicina Bulgārijas varas iestādes 
nodrošināt šo vērtību un tiesību pilnīgu un 
beznosacījumu ievērošanu; atzinīgi vērtē 
Komisijas konstatējumu, ka pēdējos gados 
Bulgārija ir visaptveroši reformējusi savu 
tiesisko un institucionālo pretkorupcijas 
regulējumu un ka reformas rezultātā ir 
uzlabojusies sadarbība starp tās valsts 
iestādēm1a;
______________
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

Grozījums Nr. 38
Roberta Metsola
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
Tiesiskums un pamattiesības Bulgārijā

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. ņem vērā Bulgārijas Vēlēšanu 
kodeksa grozījumu pieņemšanu otrajā 
lasījumā; ar bažām norāda, ka Bulgārijas 
parlaments pašlaik pieņem jaunu vēlēšanu 
likumu, savukārt kārtējām parlamenta 
vēlēšanām jānotiek ne vēlāk kā septiņu 
mēnešu laikā; aicina Bulgārijas varas 
iestādes nodrošināt vēlēšanu tiesību aktu 
pilnīgu atbilstību visiem Venēcijas 
komisijas un EDSO ODIHR ieteikumiem, 
jo īpaši attiecībā uz vēlēšanu likuma 
pamatelementu stabilitāti, kurus nedrīkst 
grozīt mazāk kā vienu gadu pirms 
vēlēšanām;

4. ņem vērā Bulgārijas Vēlēšanu 
kodeksa grozījumu pieņemšanu otrajā 
lasījumā; norāda, ka Bulgārijas parlamentā 
pašlaik tiek izdarīti grozījumi vēlēšanu 
likumā, kuri tiks piemēroti nākamajās 
parlamenta vēlēšanās; aicina Bulgārijas 
varas iestādes nodrošināt vēlēšanu tiesību 
aktu pilnīgu atbilstību visiem Venēcijas 
komisijas un EDSO ODIHR ieteikumiem;

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/39

Grozījums Nr. 39
Roberta Metsola
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
Tiesiskums un pamattiesības Bulgārijā

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. pauž dziļu pārliecību, ka Bulgārijas 
parlamentam būtu jāuzņemas galvenā 
loma izpildvaras pārskatatbildības 
nodrošināšanā un ka tas ir viens no 
nepieciešamajiem kontroles un līdzsvara 
pasākumiem, lai saglabātu tiesiskumu; 
pauž bažas par valdošo vairākuma praksi 
pārsteidzīgi pieņemt tiesību aktus, bieži 
vien bez pienācīgām debatēm vai 
apspriešanās ar ieinteresētajām personām; 
ņem vērā ļoti zemo sabiedrības 
uzticēšanās līmeni Bulgārijas 
parlamentam8; pauž nožēlu par nesen 
noteiktajiem ierobežojumiem žurnālistiem 
Nacionālās asamblejas telpās, kuri ierobežo 
viņu piekļuvi parlamentāriešiem un līdz 
ar to plašsaziņas līdzekļu iespējas kontrolēt 
likumdevēja darbu;

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

5. pauž dziļu pārliecību, ka 
Nacionālajai asamblejai būtu jāuzņemas 
galvenā loma izpildvaras pārskatatbildības 
nodrošināšanā un ka tas ir viens no 
nepieciešamajiem kontroles un līdzsvara 
pasākumiem, lai saglabātu tiesiskumu; 
aicina Bulgārijas valdību nodrošināt, ka 
tiesību akta projekts tiek sagatavots pēc 
pienācīgām debatēm un ciešā sadarbībā ar 
ieinteresētajām personām; ņem vērā nesen 
noteiktos ierobežojumus žurnālistiem 
Nacionālās asamblejas telpās, kuri ir 
saistīti ar Covid-19 situāciju, bet kuri 
tomēr nedrīkst kavēt plašsaziņas līdzekļu 
iespējas kontrolēt likumdevēja darbu;

Or. en

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

Grozījums Nr. 40
Roberta Metsola
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
Tiesiskums un pamattiesības Bulgārijā

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. pauž dziļas bažas par to, ka dažas 
sistēmiskas problēmas tiesu sistēmā, ko 
konstatējusi Eiropas Cilvēktiesību tiesa un 
Venēcijas komisija, joprojām nav 
atrisinātas, jo īpaši attiecībā uz 
noteikumiem par Augstāko tiesu padomi 
un ģenerālprokuroru, jo īpaši par to, ka 
nav efektīvu pārskatatbildības mehānismu 
vai darba kontroles un līdzsvara 
mehānismu; uzstāj, ka Bulgārijas varas 
iestādēm ir pilnībā jāievēro Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas judikatūra un 
Venēcijas komisijas un GRECO ieteikumi 
attiecībā uz tiesu sistēmu, jo īpaši attiecībā 
uz Augstāko tiesu padomi un 
ģenerālprokurora statusu, lai nodrošinātu 
tiesu iestāžu neatkarību; norāda, ka 
Komisijas 2019. gada 22. oktobra ziņojumā 
par Bulgārijas panākumiem saskaņā ar 
SPM ir minēts, ka plašsaziņas līdzekļos ir 
notikušas plašas debates, dažām 
ieinteresētajām personām paužot bažas par 
ģenerālprokurora izvirzīšanas procedūru un 
galveno kandidātu, un ka ielu protestus 
organizēja pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas;

6. atzinīgi vērtē priekšlikumu izdarīt 
grozījumus konstitūcijā, kuru mērķis ir 
risināt dažas tādas sistēmiskas problēmas 
tiesu sistēmā, kuras ir identificējusi 
Eiropas Cilvēktiesību tiesa un Venēcijas 
komisija; norāda, ka šobrīd dažas 
problēmas joprojām nav atrisinātas, jo 
īpaši attiecībā uz noteikumiem par 
Augstāko tiesu padomi un 
ģenerālprokuroru, galvenokārt saistībā ar 
efektīviem pārskatatbildības vai darba 
kontroles un līdzsvara mehānismiem; 
uzstāj, ka Bulgārijas varas iestādēm ir 
pilnībā jāievēro Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas judikatūra un Venēcijas komisijas un 
GRECO ieteikumi attiecībā uz tiesu 
sistēmu, jo īpaši attiecībā uz Augstāko 
tiesu padomi un ģenerālprokurora statusu, 
lai nodrošinātu tiesu iestāžu neatkarību; 
norāda, ka Komisijas 2019. gada 22. 
oktobra ziņojumā par Bulgārijas 
panākumiem saskaņā ar SPM ir minēts, ka 
plašsaziņas līdzekļos ir notikušas plašas 
debates, dažām ieinteresētajām personām 
paužot bažas par ģenerālprokurora 
izvirzīšanas procedūru un galveno 
kandidātu, un ka ielu protestus organizēja 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas; 
norāda, ka ģenerālprokuroru izvirzīja 
Augstākās tiesu padomes (ATP) 
prokuratūra un iecēla prezidents pēc ATP 
plēnuma lēmuma saskaņā ar Bulgārijas 
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tiesisko regulējumu1a;
______________
1a Bulgārijas Republikas konstitūcijas 
129. panta 2. punkts.

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/41

Grozījums Nr. 41
Roberta Metsola
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
Tiesiskums un pamattiesības Bulgārijā

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a atzinīgi vērtē to, ka, kā norādīts 
Komisijas ziņojumā par tiesiskumu 
Bulgārijā, 2020. gada pirmajā pusē tika 
sākts lielāks skaits izmeklēšanu par 
augsta līmeņa korupciju1a un vairākās 
lietās ir izvirzītas apsūdzības; atzinīgi 
vērtē to, ka drīzumā tiks paziņota jauna 
gaidāmā korupcijas apkarošanas 
stratēģija laikposmam no 2021. gada līdz 
2027. gadam un ka tā būtu jāpieņem pēc 
publiskas apspriešanas;
______________
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

Grozījums Nr. 42
Roberta Metsola
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
Tiesiskums un pamattiesības Bulgārijā

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. pauž dziļas bažas par plašsaziņas 
līdzekļu brīvības būtisko pasliktināšanos 
Bulgārijā pēdējo desmit gadu laikā; aicina 
Bulgārijas iestādes veicināt labvēlīgu vidi 
vārda brīvībai, jo īpaši palielinot 
plašsaziņas līdzekļu īpašumtiesību 
pārredzamību un novēršot pārmērīgu 
plašsaziņas līdzekļu un izplatīšanas tīklu 
īpašumtiesību koncentrāciju, tostarp pareizi 
piemērojot spēkā esošo tiesisko 
regulējumu, kā arī atceļot krimināltiesību 
normas par neslavas celšanu; uzsver 
nepieciešamību padarīt Elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu padomes sastāvu un 
pilnvaras neatkarīgākas un efektīvākas; 
pauž bažas par ziņojumiem par pastāvīgo 
praksi ietekmēt plašsaziņas līdzekļus, 
preferenciāli piešķirot Savienības 
līdzekļus valdībai draudzīgiem plašsaziņas 
līdzekļiem;

8. pauž bažas par plašsaziņas līdzekļu 
brīvības pasliktināšanos Bulgārijā pēdējo 
desmit gadu laikā, kā tas ir novērots arī 
citās dalībvalstīs; aicina Bulgārijas iestādes 
veicināt labvēlīgu vidi vārda brīvībai, jo 
īpaši palielinot plašsaziņas līdzekļu 
īpašumtiesību pārredzamību un novēršot 
pārmērīgu plašsaziņas līdzekļu un 
izplatīšanas tīklu īpašumtiesību 
koncentrāciju, tostarp pareizi piemērojot 
spēkā esošo tiesisko regulējumu; atzinīgi 
vērtē reglamentējošo noteikumu 
pieņemšanu un īstenošanu attiecībā uz 
plašsaziņas līdzekļu īpašumtiesību 
deklarēšanu, piemēram, drukātu un citu 
darbu kopiju obligātu deponēšanu un 
Plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu 
izplatītāju un piegādātāju akta 
izziņošanu; atzīst Elektronisko plašsaziņas 
līdzekļu padomes kā neatkarīga 
audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
regulatora lomu; norāda, ka uz tiešsaistes 
plašsaziņas līdzekļiem neattiecas 
pārredzamības prasības attiecībā uz 
īpašumtiesību atklāšanu, un pauž bažas, 
ka nepilnības tiešsaistes plašsaziņas 
līdzekļu tiesiskajā regulējumā bieži vien 
izmanto prokrieviskie plašsaziņas līdzekļi, 
lai slēptu savas saites ar trešo valstu 
dalībniekiem, un ka dezinformācijas 
kampaņas joprojām ir galvenais 
instruments, lai formulētu un izplatītu 
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pret Eiropu vērstus vēstījumus un 
stereotipus1a;

______________
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

Grozījums Nr. 43
Roberta Metsola
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
Tiesiskums un pamattiesības Bulgārijā

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. norāda, ka žurnālistu aizsardzība ir 
būtiski svarīga sabiedrības interesēm; 
aicina Bulgārijas varas iestādes vienmēr 
nodrošināt žurnālistu aizsardzību un 
tādējādi aizsargāt viņu neatkarību; stingri 
nosoda gadījumus, kad pret valdību 
kritiski noskaņotie žurnālisti ir kļuvuši par 
nomelnošanas kampaņu mērķi, un aicina 
Bulgārijas iestādes ierobežot šo 
nedemokrātisko praksi; pauž nožēlu par 
vardarbības gadījumiem pret ziņotājiem un 
viņu tehniskā aprīkojuma iznīcināšanu; 
mudina Bulgārijas iestādes sākt 
visaptverošu izmeklēšanu par visiem 
vardarbības gadījumiem pret žurnālistiem 
saistībā ar protestiem; aicina Bulgārijas 
iestādes nodrošināt, ka policijas darbinieki 
un citas amatpersonas ievēro preses brīvību 
un ļauj žurnālistiem un plašsaziņas līdzekļu 
profesionāļiem droši atspoguļot 
demonstrācijas; uzsver, ka valsts aģentu 
vardarbība ir pretrunā dalībvalstu 
pienākumam ievērot preses brīvību un 
aizsargāt žurnālistu drošību16;

9. norāda, ka žurnālistu aizsardzība ir 
būtiski svarīga sabiedrības interesēm; 
aicina Bulgārijas varas iestādes vienmēr 
nodrošināt žurnālistu aizsardzību un 
tādējādi aizsargāt viņu neatkarību; stingri 
nosoda gadījumus, kad žurnālisti ir kļuvuši 
par nomelnošanas kampaņu mērķi, un 
aicina Bulgārijas iestādes turpināt 
ierobežot šo nedemokrātisko praksi; pauž 
nožēlu par vardarbības gadījumiem pret 
ziņotājiem un viņu tehniskā aprīkojuma 
iznīcināšanu; mudina Bulgārijas iestādes 
sākt visaptverošu izmeklēšanu par visiem 
vardarbības gadījumiem pret žurnālistiem 
saistībā ar protestiem; aicina Bulgārijas 
iestādes nodrošināt, ka policijas darbinieki 
un citas amatpersonas ievēro preses brīvību 
un ļauj žurnālistiem un plašsaziņas līdzekļu 
profesionāļiem droši atspoguļot 
demonstrācijas; uzsver, ka valsts aģentu 
vardarbība ir pretrunā dalībvalstu 
pienākumam ievērot preses brīvību un 
aizsargāt žurnālistu drošību16;

______________ ______________
16 Eiropas Padomes cilvēktiesību 
komisāres paziņojums “Bulgārijai 
jāizmeklē policijas vardarbība pret 
žurnālistiem”, Strasbūra, 2020. gada 3. 
septembris.

16 Eiropas Padomes cilvēktiesību 
komisāres paziņojums “Bulgārijai 
jāizmeklē policijas vardarbība pret 
žurnālistiem”, Strasbūra, 2020. gada 3. 
septembris.
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