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5.10.2020 B9-0309/34

Poprawka 34
Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii

Projekt rezolucji
Motyw T

Projekt rezolucji Poprawka

T. mając na uwadze, że w Bułgarii 
wciąż obserwuje się liczne braki 
instytucjonalne, zwłaszcza jeśli chodzi o 
niezawisłość sądownictwa, które to wady 
Komisja wskazuje od lat w swoich 
sprawozdaniach sporządzanych w ramach 
mechanizmu współpracy i weryfikacji; 
mając jednak na uwadze, że w ostatnim 
sprawozdaniu sporządzonym w ramach 
mechanizmu współpracy i weryfikacji, 
opublikowanym w dniu 22 października 
2019 r., Komisja uznała, że postępy 
poczynione przez Bułgarię w ramach tego 
mechanizmu są wystarczające zgodnie ze 
zobowiązaniami, jakie kraj ten podjął, 
przystępując do Unii, i w związku z tym 
zaleciła zniesienie mechanizmu nadzoru; 
mając na uwadze, że po uwzględnieniu 
uwag Parlamentu i Rady Komisja nadal 
stoi przed podjęciem decyzji w sprawie 
zniesienia mechanizmu współpracy i 
weryfikacji; mając na uwadze, że 
przewodniczący D. M. Sassoli w swoim 
piśmie poparł zniesienie mechanizmu 
współpracy i weryfikacji, ale podkreślił, że 
konieczne jest wdrożenie i wzmocnienie 
zobowiązań i reform, a także zwrócił 
uwagę na sytuację niezawisłości 
sądownictwa, korupcję i wolność mediów;

T. mając na uwadze, że w Bułgarii w 
okresie jej przystępowania do UE 
obserwowało się liczne braki 
instytucjonalne, zwłaszcza jeśli chodzi o 
niezawisłość sądownictwa, które to wady 
Komisja wskazuje od lat w swoich 
sprawozdaniach sporządzanych w ramach 
mechanizmu współpracy i weryfikacji; 
mając jednak na uwadze, że w ostatnim 
sprawozdaniu sporządzonym w ramach 
mechanizmu współpracy i weryfikacji, 
opublikowanym w dniu 22 października 
2019 r., Komisja uznała, że postępy 
poczynione przez Bułgarię w ramach tego 
mechanizmu są wystarczające zgodnie ze 
zobowiązaniami, jakie kraj ten podjął, 
przystępując do Unii, i w związku z tym 
zaleciła zniesienie mechanizmu nadzoru; 
mając na uwadze, że po uwzględnieniu 
uwag Parlamentu i Rady Komisja nadal 
stoi przed podjęciem decyzji w sprawie 
zniesienia mechanizmu współpracy i 
weryfikacji; mając na uwadze, że 
Parlament w swoim piśmie poparł 
zniesienie mechanizmu współpracy i 
weryfikacji, ale podkreślił, że konieczne 
jest wdrożenie i wzmocnienie zobowiązań i 
reform, a także zwrócił uwagę na sytuację 
niezawisłości sądownictwa, korupcję i 
wolność mediów; mając na uwadze, że 
zdaniem Komisji także stabilność 
polityczna w Bułgarii jest ważna dla 
spełnienia kryteriów określonych w 
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ramach mechanizmu współpracy i 
weryfikacji; mając na uwadze, że 
powołanie rady współpracy i koordynacji 
jako mechanizmu monitorowania 
następczego jest godne pochwały;

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/35

Poprawka 35
Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. głęboko ubolewa nad tym, że 
wydarzenia w Bułgarii doprowadziły do 
poważnego pogorszenia sytuacji w 
zakresie przestrzegania praworządności, 
demokracji i praw podstawowych, w tym 
niezawisłości sądownictwa, podziału 
władzy, zwalczania korupcji i wolności 
mediów; solidaryzuje się z ludnością 
Bułgarii w jej uzasadnionych żądaniach i 
aspiracjach dotyczących sprawiedliwości, 
przejrzystości, rozliczalności i demokracji;

skreśla się

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/36

Poprawka 36
Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. głęboko ubolewa nad tym, że 
wydarzenia w Bułgarii doprowadziły do 
poważnego pogorszenia sytuacji w 
zakresie przestrzegania praworządności, 
demokracji i praw podstawowych, w tym 
niezawisłości sądownictwa, podziału 
władzy, zwalczania korupcji i wolności 
mediów; solidaryzuje się z ludnością 
Bułgarii w jej uzasadnionych żądaniach i 
aspiracjach dotyczących sprawiedliwości, 
przejrzystości, rozliczalności i demokracji;

1. odnotowuje stale pogarszający się 
klimat polityczny naznaczony trwającą 
polaryzacją w społeczeństwie bułgarskim 
oraz między głównymi podmiotami 
politycznymi, a także malejącym 
zaufaniem do instytucji publicznych; z 
zadowoleniem przyjmuje informację, 
odnotowaną przez Komisję, że Bułgaria 
zapewniła publiczny dostęp do deklaracji 
dotyczących majątku i interesów wysokich 
urzędników państwowych; z 
zadowoleniem przyjmuje bułgarskie ramy 
prawne dotyczące zwalczania konfliktu 
interesów1a;
______________
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

Poprawka 37
Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że podstawowe 
znaczenie ma zagwarantowanie pełnego 
podtrzymania wartości wymienionych w 
art. 2 TUE oraz zagwarantowanie praw 
podstawowych określonych w Karcie praw 
podstawowych; apeluje do władz 
bułgarskich o zagwarantowanie pełnego 
bezwarunkowego poszanowania tych 
wartości i praw;

2. podkreśla, że podstawowe 
znaczenie ma zagwarantowanie pełnego 
podtrzymania wartości wymienionych w 
art. 2 TUE oraz zagwarantowanie praw 
podstawowych określonych w Karcie praw 
podstawowych; apeluje do władz 
bułgarskich o zagwarantowanie pełnego 
bezwarunkowego poszanowania tych 
wartości i praw; z zadowoleniem przyjmuje 
uwagę Komisji, że w ostatnich kilku 
latach Bułgaria kompleksowo 
zreformowała swoje prawne i 
instytucjonalne ramy walki z korupcją 
oraz że reforma doprowadziła do lepszej 
współpracy jej organów krajowych1a;
______________
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

Poprawka 38
Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. odnotowuje przyjęcie w drugim 
czytaniu znowelizowanego bułgarskiego 
kodeksu wyborczego; zauważa z 
niepokojem, że parlament Bułgarii 
przyjmuje obecnie nowe prawo wyborcze, 
podczas gdy zwykłe wybory parlamentarne 
mają się odbyć najpóźniej za siedem 
miesięcy; wzywa władze Bułgarii, aby 
zapewniły pełną zgodność prawa 
wyborczego ze wszystkimi zaleceniami 
Komisji Weneckiej i ODIHR OBWE, 
zwłaszcza jeśli chodzi o stabilność 
podstawowych elementów prawa 
wyborczego, którego nie należy poddawać 
nowelizacji na mniej niż jeden rok przed 
wyborami;

4. odnotowuje przyjęcie w drugim 
czytaniu znowelizowanego bułgarskiego 
kodeksu wyborczego; zauważa, że 
parlament Bułgarii nowelizuje obecnie 
kodeks wyborczy, który będzie miał 
zastosowanie do następnych wyborów 
parlamentarnych; wzywa władze Bułgarii, 
aby zapewniły pełną zgodność prawa 
wyborczego ze wszystkimi zaleceniami 
Komisji Weneckiej i ODIHR OBWE;

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/39

Poprawka 39
Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest głęboko przekonany, że 
parlament Bułgarii powinien odgrywać 
zasadniczą rolę w zapewnianiu 
rozliczalności władzy wykonawczej oraz 
że jest jednym z koniecznych elementów 
mechanizmu kontroli i równowagi 
gwarantującego utrzymanie 
praworządności; jest zaniepokojony 
uprawianą przez rządzącą większość 
praktyką pośpiesznego przyjmowania 
przepisów, często bez stosownej debaty lub 
konsultacji z zainteresowanymi stronami; 
zauważa bardzo mały poziom zaufania 
publicznego do parlamentu Bułgarii8; 
ubolewa nad niedawno wprowadzonymi 
restrykcjami dla dziennikarzy w 
pomieszczeniach Zgromadzenia 
Narodowego, ograniczającymi ich dostęp 
do parlamentarzystów, a w konsekwencji 
możliwość kontrolowania pracy organu 
ustawodawczego przez media;

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

5. jest głęboko przekonany, że 
Zgromadzenie Narodowe powinno 
odgrywać zasadniczą rolę w zapewnianiu 
rozliczalności władzy wykonawczej oraz 
że jest jednym z koniecznych elementów 
mechanizmu kontroli i równowagi 
gwarantującego utrzymanie 
praworządności; wzywa rząd Bułgarii do 
dopilnowania, aby projekt przepisów był 
przygotowany w następstwie stosownej 
debaty oraz w ścisłej współpracy z 
zainteresowanymi stronami; odnotowuje 
niedawno wprowadzone restrykcje dla 
dziennikarzy w pomieszczeniach 
Zgromadzenia Narodowego, związane 
także z COVID-19, ale które jednak nie 
mogą być przeszkodą w kontrolowaniu 
pracy organu ustawodawczego przez 
media;

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

Poprawka 40
Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest głęboko zaniepokojony, że 
pewne problemy systemowe w 
sądownictwie, ujawnione przez Europejski 
Trybunał Praw Człowieka i Komisję 
Wenecką, pozostają nierozwiązane, 
zwłaszcza jeśli chodzi o przepisy 
dotyczące Najwyższej Rady Sądownictwa i 
Prokuratora Generalnego, w szczególności 
brak jakichkolwiek skutecznych 
mechanizmów odpowiedzialności lub 
sprawnych mechanizmów kontroli i 
równowagi dotyczących ich działania; 
nalega, aby władze Bułgarii w pełni 
zastosowały się do orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
oraz zaleceń Komisji Weneckiej i GRECO 
dotyczących sądownictwa, zwłaszcza w 
odniesieniu do Najwyższej Rady 
Sądownictwa i statusu Prokuratora 
Generalnego, w celu zagwarantowania 
niezawisłości sądownictwa; zauważa, że w 
sprawozdaniu Komisji z dnia 22 
października 2019 r. dotyczącym postępów 
Bułgarii w ramach mechanizmu 
współpracy i weryfikacji wspomina się o 
odbywającej się w mediach szerokiej 
debacie, w której niektóre podmioty 
wyrażają obawy w związku z procedurą 
mianowania i głównym kandydatem na 
stanowisko prokuratora generalnego, oraz 
o protestach ulicznych organizowanych 
przez organizacje społeczeństwa 

6. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
w sprawie nowelizacji konstytucji, którego 
celem jest rozwiązanie pewnych 
problemów systemowych w sądownictwie, 
ujawnionych przez Europejski Trybunał 
Praw Człowieka i Komisję Wenecką; 
zauważa, że w chwili obecnej pewne 
problemy pozostają nierozwiązane, 
zwłaszcza jeśli chodzi o przepisy 
dotyczące Najwyższej Rady Sądownictwa i 
Prokuratora Generalnego, w szczególności 
brak jakichkolwiek skutecznych 
mechanizmów odpowiedzialności lub 
sprawnych mechanizmów kontroli i 
równowagi dotyczących ich działania; 
nalega, aby władze Bułgarii w pełni 
zastosowały się do orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
oraz zaleceń Komisji Weneckiej i GRECO 
dotyczących sądownictwa, zwłaszcza w 
odniesieniu do Najwyższej Rady 
Sądownictwa i statusu Prokuratora 
Generalnego, w celu zagwarantowania 
niezawisłości sądownictwa; zauważa, że w 
sprawozdaniu Komisji z dnia 22 
października 2019 r. dotyczącym postępów 
Bułgarii w ramach mechanizmu 
współpracy i weryfikacji wspomina się o 
odbywającej się w mediach szerokiej 
debacie, w której niektóre podmioty 
wyrażają obawy w związku z procedurą 
mianowania i głównym kandydatem na 
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obywatelskiego; stanowisko prokuratora generalnego, oraz 
o protestach ulicznych organizowanych 
przez organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego; zauważa, że prokuratora 
generalnego wyznaczyła izba 
prokuratorska Najwyższej Rady 
Sądownictwa (NRS), a mianował go 
prezydent w następstwie decyzji plenum 
NRS zgodnie z ramami prawnymi 
Bułgarii1a;
______________
1a Art. 2 Konstytucji Republiki Bułgarii.

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/41

Poprawka 41
Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
– jak stwierdzono w sprawozdaniu Komisji 
na temat praworządności w Bułgarii – w 
pierwszej połowie 2020 r.1a wszczęto 
większą liczbę dochodzeń w sprawie 
korupcji na wysokim szczeblu, a w kilku 
przypadkach postawiono zarzuty; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że wkrótce 
ogłoszona zostanie nowa strategia walki z 
korupcją na lata 2021–2027, która 
powinna zostać przyjęta po publicznej 
debacie;
______________
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

Poprawka 42
Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z głębokim zaniepokojeniem 
odnotowuje, że sytuacja w zakresie 
wolności mediów w Bułgarii pogorszyła 
się w ciągu ostatniego dziesięciolecia; 
wzywa władze bułgarskie, aby wspierały 
środowisko sprzyjające wolności słowa, w 
szczególności zwiększając przejrzystość 
własności mediów oraz zapobiegając 
nadmiernej koncentracji własności mediów 
i sieci dystrybucji, w tym przez właściwe 
stosowanie istniejących ram prawnych, a 
także uchylając przepisy karne dotyczące 
przestępstw zniesławienia; podkreśla, że 
należy zwiększyć niezależność i 
skuteczność składu i mandatu Rady ds. 
Mediów Elektronicznych; jest 
zaniepokojony doniesieniami o stałej 
praktyce wpływania na media przez 
preferencyjne przyznawanie środków 
unijnych mediom prorządowym;

8. z zaniepokojeniem odnotowuje, że 
sytuacja w zakresie wolności mediów w 
Bułgarii pogorszyła się w ciągu ostatniego 
dziesięciolecia, co nastąpiło również w 
innych państwach członkowskich; wzywa 
władze bułgarskie, aby wspierały 
środowisko sprzyjające wolności słowa, w 
szczególności zwiększając przejrzystość 
własności mediów oraz zapobiegając 
nadmiernej koncentracji własności mediów 
i sieci dystrybucji, w tym przez właściwe 
stosowanie istniejących ram prawnych; z 
zadowoleniem odnosi się do przyjęcia i 
stosowania przepisów w sprawie 
deklarowania własności mediów, takich 
jak ustawa o obowiązkowym składaniu 
kopii utworów drukowanych i innych oraz 
o informowaniu o dystrybutorach i 
dostawcach usług medialnych; uznaje 
rolę Rady ds. Mediów Elektronicznych 
jako niezależnego organu regulacyjnego 
mediów audiowizualnych; zauważa, że 
internetowe środki masowego przekazu 
nie podlegają tym samym wymogom 
przejrzystości w zakresie ujawniania 
własności i wyraża zaniepokojenie, że 
prorosyjskie środki masowego przekazu 
często wykorzystują luki w ramach 
prawnych dotyczących mediów 
internetowych, aby ukryć swoje 
powiązania z podmiotami z państw 
trzecich, oraz że kampanie 
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dezinformacyjne nadal są głównym 
narzędziem formułowania i 
rozpowszechniania antyeuropejskich 
przekazów i stereotypów1a;

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

Or. en
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Poprawka 43
Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa, że ochrona dziennikarzy 
leży w żywotnym interesie społeczeństwa; 
wzywa władze bułgarskie, aby zapewniły 
ochronę dziennikarzy przez cały czas, a 
tym samym zagwarantowały ich 
niezależność; zdecydowanie potępia 
oszczercze kampanie wymierzone w 
dziennikarzy krytycznych wobec rządu i 
wzywa władze bułgarskie do ukrócenia 
takich niedemokratycznych praktyk; 
ubolewa nad przypadkami przemocy 
wobec reporterów i niszczenia ich sprzętu; 
apeluje do władz bułgarskich o wszczęcie 
kompleksowego dochodzenia we 
wszystkich sprawach dotyczących 
przemocy wobec dziennikarzy 
relacjonujących protesty; wzywa władze 
bułgarskie do zadbania, aby 
funkcjonariusze policji i inni urzędnicy 
respektowali wolność prasy oraz 
umożliwiali dziennikarzom i pracownikom 
mediów bezpieczne relacjonowanie 
demonstracji; zaznacza, że przemoc z rąk 
funkcjonariuszy państwowych jest 
sprzeczna ze spoczywającym na państwach 
członkowskich obowiązkiem dbania o 
wolność prasy i bezpieczeństwo 
dziennikarzy16;

9. zauważa, że ochrona dziennikarzy leży 
w żywotnym interesie społeczeństwa; 
wzywa władze bułgarskie, aby zapewniły 
ochronę dziennikarzy przez cały czas, a 
tym samym zagwarantowały ich 
niezależność; zdecydowanie potępia 
oszczercze kampanie wymierzone w 
dziennikarzy i wzywa władze bułgarskie, 
aby nadal przeciwstawiały się takim 
niedemokratycznym praktykom; ubolewa 
nad przypadkami przemocy wobec 
reporterów i niszczenia ich sprzętu; apeluje 
do władz bułgarskich o wszczęcie 
kompleksowego dochodzenia we 
wszystkich sprawach dotyczących 
przemocy wobec dziennikarzy 
relacjonujących protesty; wzywa władze 
bułgarskie do zadbania, aby 
funkcjonariusze policji i inni urzędnicy 
respektowali wolność prasy oraz 
umożliwiali dziennikarzom i pracownikom 
mediów bezpieczne relacjonowanie 
demonstracji; zaznacza, że przemoc z rąk 
funkcjonariuszy państwowych jest 
sprzeczna ze spoczywającym na państwach 
członkowskich obowiązkiem dbania o 
wolność prasy i bezpieczeństwo 
dziennikarzy16;

______________ ______________
16 Komisarz Rady Europy ds. praw 
człowieka, oświadczenie pt. „Bułgaria 

16 Komisarz Rady Europy ds. praw 
człowieka, oświadczenie pt. „Bułgaria 
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musi zbadać sprawę przemocy policyjnej 
wobec dziennikarzy”, Strasburg, 3 
września 2020 r.

musi zbadać sprawę przemocy policyjnej 
wobec dziennikarzy”, Strasburg, 3 
września 2020 r.

Or. en


