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5.10.2020 B9-0309/34

Emenda 34
Roberta Metsola
f'isem il-Grupp PPE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
L-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali fil-Bulgarija

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa T

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

T. billi l-Bulgarija għad għandha 
ħafna nuqqasijiet istituzzjonali, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-indipendenza tal-
ġudikatura, nuqqasijiet li ġew rikonoxxuti 
mill-Kummissjoni matul is-snin fir-rapporti 
tagħha fl-ambitu tal-Mekkaniżmu għall-
Kooperazzjoni u l-Verifika (CVM); billi, 
madankollu, fl-aħħar rapport dwar is-
CVM, ippubblikat fit-22 ta' Ottubru 2019, 
il-Kummissjoni sabet li l-progress li l-
Bulgarija wriet fl-ambitu tas-CVM kien 
suffiċjenti biex tissodisfa l-impenji li ħadet 
mal-adeżjoni tagħha mal-Unjoni, u 
għalhekk irrakkomandat li jitneħħa l-
mekkaniżmu ta' superviżjoni; billi, ladarba 
qieset l-osservazzjonijiet tal-Parlament u l-
Kunsill, il-Kummissjoni għadha trid tieħu 
deċiżjoni finali fir-rigward tat-tneħħija tas-
CVM; billi ittra mill-President Sassoli 
esprimiet appoġġ għat-tneħħija tas-CVM, 
iżda saħqet fuq il-ħtieġa li jiġu 
implimentati u infurzati l-impenji u r-
riformi, u enfasizzat is-sitwazzjoni tal-
indipendenza tal-ġudikatura, il-korruzzjoni 
u l-libertà tal-media;

T. billi fiż-żmien tal-adeżjoni tagħha 
mal-UE, il-Bulgarija kellha ħafna 
nuqqasijiet istituzzjonali, b'mod partikolari 
fir-rigward tal-indipendenza tal-ġudikatura, 
nuqqasijiet li ġew rikonoxxuti mill-
Kummissjoni matul is-snin fir-rapporti 
tagħha fl-ambitu tal-Mekkaniżmu għall-
Kooperazzjoni u l-Verifika (CVM); billi, 
madankollu, fl-aħħar rapport dwar is-
CVM, ippubblikat fit-22 ta' Ottubru 2019, 
il-Kummissjoni sabet li l-progress li l-
Bulgarija wriet fl-ambitu tas-CVM kien 
suffiċjenti biex tissodisfa l-impenji li ħadet 
mal-adeżjoni tagħha mal-Unjoni, u 
għalhekk irrakkomandat li jitneħħa l-
mekkaniżmu ta' superviżjoni; billi, ladarba 
qieset l-osservazzjonijiet tal-Parlament u l-
Kunsill, il-Kummissjoni għadha trid tieħu 
deċiżjoni finali fir-rigward tat-tneħħija tas-
CVM; billi ittra mill-Parlament esprimiet 
appoġġ għat-tneħħija tas-CVM, filwaqt li 
saħqet fuq il-ħtieġa li jiġu implimentati u 
infurzati l-impenji u r-riformi, u enfasizzat 
is-sitwazzjoni tal-indipendenza tal-
ġudikatura, il-korruzzjoni u l-libertà tal-
media; billi, skont il-Kummissjoni, l-
istabbiltà politika fil-Bulgarija hija 
importanti wkoll biex jintlaħqu l-kriterji 
stabbiliti fl-ambitu tas-CVM; billi l-
istabbiliment tal-Kunsill ta' Kooperazzjoni 
u Koordinazzjoni bħala mekkaniżmu ta' 
wara l-monitoraġġ huwa ta' min ifaħħru;
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5.10.2020 B9-0309/35

Emenda 35
Roberta Metsola
f'isem il-Grupp PPE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
L-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali fil-Bulgarija

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jiddispjaċih ħafna għall-fatt li l-
iżviluppi fil-Bulgarija wasslu għal 
deterjorament sinifikanti fir-rispett għall-
prinċipji tal-istat tad-dritt, id-demokrazija 
u d-drittijiet fundamentali, inklużi l-
indipendenza tal-ġudikatura, is-
separazzjoni tas-setgħat, il-ġlieda kontra 
l-korruzzjoni u l-libertà tal-medji; 
jesprimi s-solidarjetà tiegħu mal-poplu 
tal-Bulgarija fit-talbiet u l-aspirazzjonijiet 
leġittimi tiegħu għall-ġustizzja, it-
trasparenza, l-obbligu ta' rendikont u d-
demokrazija;

imħassar
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5.10.2020 B9-0309/36

Emenda 36
Roberta Metsola
f'isem il-Grupp PPE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
L-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali fil-Bulgarija

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jiddispjaċih ħafna għall-fatt li l-
iżviluppi fil-Bulgarija wasslu għal 
deterjorament sinifikanti fir-rispett għall-
prinċipji tal-istat tad-dritt, id-demokrazija 
u d-drittijiet fundamentali, inklużi l-
indipendenza tal-ġudikatura, is-
separazzjoni tas-setgħat, il-ġlieda kontra 
l-korruzzjoni u l-libertà tal-medji; 
jesprimi s-solidarjetà tiegħu mal-poplu 
tal-Bulgarija fit-talbiet u l-aspirazzjonijiet 
leġittimi tiegħu għall-ġustizzja, it-
trasparenza, l-obbligu ta' rendikont u d-
demokrazija;

1. Jinnota li teżisti klima politika li 
kulma jmur qed tkompli tiddeterjora, 
ikkaratterizzata minn polarizzazzjoni 
kontinwa fi ħdan is-soċjetà Bulgara u 
bejn l-atturi politiċi ewlenin u t-tnaqqis 
tal-fiduċja fl-istituzzjonijiet pubbliċi; jilqa' 
l-aħbar, kif osservat mill-Kummissjoni, li 
l-Bulgarija pprovdiet aċċess pubbliku 
għad-dikjarazzjonijiet tal-proprjetà u tal-
interessi ta' persuni f'karigi pubbliċi 
għolja; jilqa' l-qafas legali tal-Bulgarija 
għall-ġlieda kontra l-kunflitti ta' 
interess1a;
______________
1a https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
bg_rol_country_chapter.pdf
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5.10.2020 B9-0309/37

Emenda 37
Roberta Metsola
f'isem il-Grupp PPE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
L-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali fil-Bulgarija

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jisħaq li huwa fundamentalment 
importanti li jiġi garantit li l-valuri elenkati 
fl-Artikolu 2 tat-TUE jkunu rrispettati bis-
sħiħ, u li d-drittijiet fundamentali kif 
stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jkunu 
garantiti; jistieden lill-awtoritajiet Bulgari 
jiżguraw ir-rispett sħiħ u bla 
kundizzjonijiet għal dawk il-valuri u d-
drittijiet;

2. Jisħaq li huwa fundamentalment 
importanti li jiġi garantit li l-valuri elenkati 
fl-Artikolu 2 tat-TUE jkunu rrispettati bis-
sħiħ, u li d-drittijiet fundamentali kif 
stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jkunu 
garantiti; jistieden lill-awtoritajiet Bulgari 
jiżguraw ir-rispett sħiħ u bla 
kundizzjonijiet għal dawk il-valuri u d-
drittijiet; jilqa' l-osservazzjoni tal-
Kummissjoni li f'dawn l-aħħar snin, il-
Bulgarija rriformat b'mod komprensiv l-
oqfsa legali u istituzzjonali tagħha ta' 
kontra l-korruzzjoni, u li r-riforma 
wasslet għal kooperazzjoni mtejba bejn l-
awtoritajiet nazzjonali tagħha1a;
______________
1a https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
bg_rol_country_chapter.pdf
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Emenda 38
Roberta Metsola
f'isem il-Grupp PPE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
L-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali fil-Bulgarija

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jieħu nota tal-adozzjoni fit-tieni 
qari tal-emendi għall-Kodiċi Elettorali 
Bulgaru; jinnota bi tħassib li l-Parlament 
Bulgaru bħalissa jinsab fil-proċess li 
jadotta liġi elettorali ġdida, filwaqt li l-
elezzjonijiet parlamentari ordinarji jridu 
jsiru sa seba' xhur oħra; jistieden lill-
awtoritajiet Bulgari jiżguraw konformità 
sħiħa tal-leġiżlazzjoni elettorali mar-
rakkomandazzjonijiet kollha tal-
Kummissjoni ta' Venezja u tal-ODIHR tal-
OSKE, b'mod partikolari fir-rigward tal-
istabbiltà tal-elementi fundamentali tal-
liġi elettorali, li m'għandhomx ikunu 
miftuħa għall-emendi inqas minn sena 
qabel elezzjoni;

4. Jieħu nota tal-adozzjoni fit-tieni 
qari tal-emendi għall-Kodiċi Elettorali 
Bulgaru; jinnota li l-Parlament Bulgaru 
bħalissa jinsab fil-proċess li jemenda l-liġi 
elettorali, li se tiġi applikata fl-elezzjonijiet 
parlamentari li jmiss; jistieden lill-
awtoritajiet Bulgari jiżguraw konformità 
sħiħa tal-leġiżlazzjoni elettorali mar-
rakkomandazzjonijiet kollha tal-
Kummissjoni ta' Venezja u tal-ODIHR tal-
OSKE;
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5.10.2020 B9-0309/39

Emenda 39
Roberta Metsola
f'isem il-Grupp PPE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
L-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali fil-Bulgarija

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Huwa konvint bis-sħiħ li l-
Parlament Bulgaru għandu jkollu rwol 
ċentrali fl-iżgurar tal-obbligu ta' rendikont 
tal-eżekuttiv u huwa wieħed mill-
kontrokontrolli meħtieġa biex jinżamm l-
istat tad-dritt; huwa mħasseb dwar il-
prattika tal-maġġoranza fil-gvern li 
tgħaddi leġiżlazzjoni malajr, ħafna drabi 
mingħajr dibattitu kif jixraq jew 
konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati; 
jieħu nota tal-livell baxx ħafna ta' fiduċja 
pubblika fil-Parlament Bulgaru8; 
jiddispjaċih għar-restrizzjonijiet reċenti 
imposti fuq il-ġurnalisti fil-bini tal-
Assemblea Nazzjonali, li jillimitaw l-
aċċess tagħhom għall-membri 
parlamentari u b'hekk il-possibbiltajiet 
għall-iskrutinju tal-media fuq ix-xogħol 
tal-leġiżlatura;

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

5. Huwa konvint bis-sħiħ li l-
Assemblea Parlamentari għandu jkollha 
rwol ċentrali fl-iżgurar tal-obbligu ta' 
rendikont tal-eżekuttiv u hija wieħed mill-
kontrokontrolli meħtieġa biex jinżamm l-
istat tad-dritt; jistieden lill-Gvern Bulgaru 
jiżgura li l-abbozz ta' leġiżlazzjoni jitħejja 
wara dibattitu xieraq u f'kooperazzjoni 
mill-qrib mal-partijiet ikkonċernati; jieħu 
nota tar-restrizzjonijiet reċenti imposti fuq 
il-ġurnalisti fil-bini tal-Assemblea 
Nazzjonali, li huma marbuta wkoll mas-
sitwazzjoni tal-COVID-19, li, madankollu, 
jeħtieġ li ma jxekklux l-iskrutinju tal-
media fuq ix-xogħol tal-leġiżlatura;

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/


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

MT Magħquda fid-diversità MT

Or. en



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

MT Magħquda fid-diversità MT

5.10.2020 B9-0309/40

Emenda 40
Roberta Metsola
f'isem il-Grupp PPE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
L-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali fil-Bulgarija

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Jinsab ferm imħasseb dwar il-fatt 
li xi kwistjonijiet sistemiċi fis-sistema 
ġudizzjarja identifikati mill-Qorti Ewropea 
tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Kummissjoni 
ta' Venezja għadhom ma ġewx solvuti, 
b'mod partikolari fir-rigward tad-
dispożizzjonijiet relatati mal-Kunsill 
Ġudizzjarju Suprem u l-Prosekutur 
Ġenerali, speċjalment in-nuqqas ta' 
kwalunkwe mekkaniżmu effettiv għall-
obbligu ta' rendikont jew il-kontrolli u l-
bilanċi funzjonali fir-rigward tal-ħidma 
tagħhom; jinsisti li l-awtoritajiet Bulgari 
jikkonformaw bis-sħiħ mal-ġurisprudenza 
tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-
Bniedem u mar-rakkomandazzjonijiet tal-
Kummissjoni ta' Venezja u tal-GRECO li 
jirrigwardaw il-ġudikatura, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-Kunsill 
Ġudizzjarju Suprem u l-istatus tal-
Prosekutur Ġenerali, sabiex tiġi żgurata l-
indipendenza tal-ġudikatura; jinnota li r-
rapport tal-Kummissjoni tat-
22 ta' Ottubru 2019 dwar il-progress fil-
Bulgarija fl-ambitu tas-CVM isemmi li sar 
dibattitu wiesa' fil-media, b'xi partijiet 
ikkonċernati jesprimu tħassib dwar il-
proċedura ta' nomina u l-kandidat ewlieni 
għall-Prosekutur Ġenerali, u li l-protesti 
fit-toroq kienu organizzati mill-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili;

6. Jilqa' l-proposta għal emendi 
kostituzzjonali, li għandhom l-għan li 
jindirizzaw xi kwistjonijiet sistemiċi fis-
sistema ġudizzjarja identifikati mill-Qorti 
Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-
Kummissjoni ta' Venezja; jinnota li 
għalissa xi kwistjonijiet għadhom ma 
ġewx solvuti, b'mod partikolari fir-rigward 
tad-dispożizzjonijiet relatati mal-Kunsill 
Ġudizzjarju Suprem u l-Prosekutur 
Ġenerali, speċjalment mekkaniżmi effettivi 
għall-obbligu ta' rendikont jew 
kontrakontrolli funzjonali fir-rigward tal-
ħidma tagħhom; jinsisti li l-awtoritajiet 
Bulgari jikkonformaw bis-sħiħ mal-
ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem u mar-
rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni ta' 
Venezja u tal-GRECO li jirrigwardaw il-
ġudikatura, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-Kunsill Ġudizzjarju Suprem u l-istatus 
tal-Prosekutur Ġenerali, sabiex tiġi żgurata 
l-indipendenza tal-ġudikatura; jinnota li r-
rapport tal-Kummissjoni tat-
22 ta' Ottubru 2019 dwar il-progress fil-
Bulgarija fl-ambitu tas-CVM isemmi li sar 
dibattitu wiesa' fil-media, b'xi partijiet 
ikkonċernati jesprimu tħassib dwar il-
proċedura ta' nomina u l-kandidat ewlieni 
għall-Prosekutur Ġenerali, u li l-protesti 
fit-toroq kienu organizzati mill-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili; 
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jinnota li l-Prosekutur Ġenerali ġie 
nnominat mill-Kamra tal-Prosekutur tal-
Kunsill Ġudizzjarju Suprem u maħtur 
mill-president wara deċiżjoni tal-Plenum 
tal-Kunsill Ġudizzjarju Suprem skont il-
qafas legali Bulgaru1a;
______________
1a L-Artikolu 129(2) tal-Kostituzzjoni tar-
Repubblika tal-Bulgarija.
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5.10.2020 B9-0309/41

Emenda 41
Roberta Metsola
f'isem il-Grupp PPE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
L-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali fil-Bulgarija

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6a. Jilqa' l-fatt li, kif ġie nnutat fir-
rapport tal-Kummissjoni dwar l-istat tad-
dritt għall-Bulgarija, ġew varati għadd 
akbar ta' investigazzjonijiet dwar 
korruzzjoni fil-livelli għolja fl-ewwel nofs 
tal-20201a, u f'għadd ta' każijiet ġew 
imressqa akkużi; jilqa' l-fatt li dalwaqt se 
titħabbar strateġija ġdida futura kontra l-
korruzzjoni għall-perjodu 2021-2027, li 
għandha tiġi adottata wara diskussjoni 
pubblika;
______________
1a https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
bg_rol_country_chapter.pdf

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/42

Emenda 42
Roberta Metsola
f'isem il-Grupp PPE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
L-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali fil-Bulgarija

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Jesprimi tħassib kbir dwar id-
deterjorament serju tal-libertà tal-media fil-
Bulgarija matul dawn l-aħħar għaxar snin; 
jistieden lill-awtoritajiet Bulgari jrawmu 
ambjent favorevoli għal-libertà ta' 
espressjoni, b'mod partikolari billi jżidu t-
trasparenza tas-sjieda tal-media u 
jipprevjenu l-konċentrazzjoni eċċessiva 
tas-sjieda tal-media u tan-networks tad-
distribuzzjoni, inkluż permezz tal-
applikazzjoni xierqa tal-qafas leġiżlattiv 
eżistenti, kif ukoll billi jirrevokaw id-
dispożizzjonijiet kriminali kontra reati ta' 
malafama; jissottolinja l-ħtieġa li l-
kompożizzjoni u l-mandat tal-Kunsill 
għall-Media Elettronika jsiru aktar 
indipendenti u effettivi; huwa mħasseb 
dwar ir-rapporti tal-prattika kontinwa li l-
media tiġi influwenzata permezz ta' 
allokazzjoni preferenzjali ta' fondi tal-
Unjoni lill-media favur il-gvern;

8. Jesprimi tħassib dwar id-
deterjorament serju tal-libertà tal-media fil-
Bulgarija matul dawn l-aħħar għaxar snin, 
kif ġara wkoll fi Stati Membri oħra; 
jistieden lill-awtoritajiet Bulgari jrawmu 
ambjent favorevoli għal-libertà ta' 
espressjoni, b'mod partikolari billi jżidu t-
trasparenza tas-sjieda tal-media u 
jipprevjenu l-konċentrazzjoni eċċessiva 
tas-sjieda tal-media u tan-networks tad-
distribuzzjoni, inkluż permezz tal-
applikazzjoni xierqa tal-qafas leġiżlattiv 
eżistenti; jilqa' l-adozzjoni u l-
implimentazzjoni ta' regoli regolatorji 
dwar id-dikjarar tas-sjieda tal-media, 
bħad-Depożitu Obbligatorju ta' Kopji ta' 
Xogħlijiet Stampati u Xogħlijiet Oħra, u l-
Att dwar it-Tħabbir tad-Distributuri u l-
Fornituri ta' Servizzi tal-Media; 
jirrikonoxxi r-rwol tal-Kunsill għall-Media 
Elettronika bħala regolatur indipendenti 
għall-media awdjoviżiva; jinnota li l-mezzi 
tal-media online mhumiex soġġetti għal 
rekwiżiti ta' trasparenza fir-rigward tal-
iżvelar tas-sjieda, u jesprimi t-tħassib 
tiegħu li l-lakuni fil-qafas regolatorju 
għall-media bl-internet sikwit jiġu 
sfruttati mill-mezzi tal-media pro-Russi 
biex jaħbu r-rabtiet tagħhom ma' atturi 
minn pajjiżi terzi, u li l-kampanji ta' 
diżinformazzjoni għadhom qed ikunu 
għodda ewlenija biex jiġu fformulati u 



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

MT Magħquda fid-diversità MT

mxerrda messaġġi u sterjotipi anti-
Ewropej1a;

______________
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


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

MT Magħquda fid-diversità MT

5.10.2020 B9-0309/43

Emenda 43
Roberta Metsola
f'isem il-Grupp PPE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
L-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali fil-Bulgarija

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Jinnota li l-ħarsien tal-ġurnalisti 
huwa fl-interess vitali tas-soċjetà; jistieden 
lill-awtoritajiet Bulgari jiżguraw il-
protezzjoni tal-ġurnalisti f'kull ħin u 
għalhekk iħarsu l-indipendenza tagħhom; 
jikkundanna bil-qawwa l-każijiet fejn il-
ġurnalisti kritiċi mill-gvern saru l-mira ta' 
kampanji ta' tħammiġ u jistieden lill-
awtoritajiet Bulgari jrażżnu dawn il-prattiki 
mhux demokratiċi; jiddeplora l-inċidenti ta' 
vjolenza kontra reporters u l-qerda tat-
tagħmir tekniku tagħhom; iħeġġeġ lill-
awtoritajiet Bulgari jvaraw investigazzjoni 
komprensiva fil-każijiet kollha ta' vjolenza 
kontra ġurnalisti li qed jirrapportaw dwar 
il-protesti; jistieden lill-awtoritajiet Bulgari 
jiżguraw li l-uffiċjali tal-pulizija u uffiċjali 
oħra jirrispettaw il-libertà tal-istampa u 
jippermettu lill-ġurnalisti u lill-
professjonisti tal-media jirrappurtaw dwar 
id-dimostrazzjonijiet b'mod sikur; jisħaq li 
l-vjolenza f'idejn l-aġenti tal-istat tmur 
kontra d-dmir tal-Istati Membri li 
jirrispettaw il-libertà tal-istampa u li 
jipproteġu s-sikurezza tal-ġurnalisti16;

9. Jinnota li l-ħarsien tal-ġurnalisti huwa fl-
interess vitali tas-soċjetà; jistieden lill-
awtoritajiet Bulgari jiżguraw il-protezzjoni 
tal-ġurnalisti f'kull ħin u għalhekk iħarsu l-
indipendenza tagħhom; jikkundanna bil-
qawwa l-każijiet fejn il-ġurnalisti saru l-
mira ta' kampanji ta' tħammiġ u jistieden 
lill-awtoritajiet Bulgari jkomplu jrażżnu 
dawn il-prattiki mhux demokratiċi; 
jiddeplora l-inċidenti ta' vjolenza kontra 
reporters u l-qerda tat-tagħmir tekniku 
tagħhom; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Bulgari 
jvaraw investigazzjoni komprensiva fil-
każijiet kollha ta' vjolenza kontra ġurnalisti 
li qed jirrapportaw dwar il-protesti; 
jistieden lill-awtoritajiet Bulgari jiżguraw li 
l-uffiċjali tal-pulizija u uffiċjali oħra 
jirrispettaw il-libertà tal-istampa u 
jippermettu lill-ġurnalisti u lill-
professjonisti tal-media jirrappurtaw dwar 
id-dimostrazzjonijiet b'mod sikur; jisħaq li 
l-vjolenza f'idejn l-aġenti tal-istat tmur 
kontra d-dmir tal-Istati Membri li 
jirrispettaw il-libertà tal-istampa u li 
jipproteġu s-sikurezza tal-ġurnalisti16;

______________ ______________
16 Il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-
Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa, 
dikjarazzjoni bit-titolu "Il-Bulgarija jeħtieġ 
li tinvestiga l-vjolenza tal-pulizija kontra l-
ġurnalisti", Strasburgu, 

16 Il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-
Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa, 
dikjarazzjoni bit-titolu "Il-Bulgarija jeħtieġ 
li tinvestiga l-vjolenza tal-pulizija kontra l-
ġurnalisti", Strasburgu, 
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