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5.10.2020 B9-0309/34

Alteração 34
Roberta Metsola
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
O Estado de direito e os direitos fundamentais na Bulgária

Proposta de resolução
Considerando T

Proposta de resolução Alteração

T. Considerando que a Bulgária ainda 
revela muitas deficiências institucionais, 
especialmente no que diz respeito à 
independência do poder judicial, falhas que 
foram reconhecidas pela Comissão ao 
longo dos anos nos seus relatórios no 
âmbito do Mecanismo de Cooperação e de 
Verificação (MCV); que, no entanto, no 
último relatório sobre o MCV, publicado 
em 22 de outubro de 2019, a Comissão 
considerou que os progressos realizados 
pela Bulgária no âmbito do MCV eram 
suficientes para honrar os compromissos 
assumidos no momento da sua adesão à 
União e, por conseguinte, recomendou o 
levantamento do mecanismo de supervisão; 
que, depois de ter em conta as observações 
do Parlamento e do Conselho, a Comissão 
tem ainda de tomar uma decisão final no 
que respeita ao levantamento do MCV; que 
o Presidente Sassoli manifestou numa 
carta o seu apoio ao levantamento do 
MCV, mas frisou a necessidade de aplicar 
e fazer cumprir os compromissos e as 
reformas, sublinhando a situação da 
independência do poder judicial, da 
corrupção e da liberdade dos meios de 
comunicação social;

T. Considerando que, no momento da 
adesão à UE, a Bulgária tinha muitas 
deficiências institucionais, especialmente 
no que diz respeito à independência do 
poder judicial, falhas que foram 
reconhecidas pela Comissão ao longo dos 
anos nos seus relatórios no âmbito do 
Mecanismo de Cooperação e de 
Verificação (MCV); que, no entanto, no 
último relatório sobre o MCV, publicado 
em 22 de outubro de 2019, a Comissão 
considerou que os progressos realizados 
pela Bulgária no âmbito do MCV eram 
suficientes para honrar os compromissos 
assumidos no momento da sua adesão à 
União e, por conseguinte, recomendou o 
levantamento do mecanismo de supervisão; 
que, depois de ter em conta as observações 
do Parlamento e do Conselho, a Comissão 
tem ainda de tomar uma decisão final no 
que respeita ao levantamento do MCV; que 
o Parlamento manifestou numa carta o seu 
apoio ao levantamento do MCV, frisando a 
necessidade de aplicar e fazer cumprir os 
compromissos e as reformas, sublinhando a 
situação da independência do poder 
judicial, da corrupção e da liberdade dos 
meios de comunicação social; que, de 
acordo com a Comissão, a estabilidade 
política na Bulgária também é importante 
para satisfazer os critérios estabelecidos 
no âmbito do MCV; que é de louvar a 
criação do Conselho de Cooperação e de 
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Coordenação, enquanto mecanismo de 
acompanhamento a posteriori;

Or. en



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

PT Unida na diversidade PT

5.10.2020 B9-0309/35

Alteração 35
Roberta Metsola
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
O Estado de direito e os direitos fundamentais na Bulgária

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Lamenta profundamente o facto 
de os desenvolvimentos na Bulgária terem 
conduzido a uma deterioração 
significativa do respeito pelos princípios 
do Estado de direito, da democracia e dos 
direitos fundamentais, incluindo a 
independência do poder judicial, a 
separação de poderes, a luta contra a 
corrupção e a liberdade dos meios de 
comunicação social; manifesta a sua 
solidariedade para com o povo da 
Bulgária nas suas exigências e aspirações 
legítimas em matéria de justiça, 
transparência, responsabilização e 
democracia;

Suprimido

Or. en



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

PT Unida na diversidade PT

5.10.2020 B9-0309/36

Alteração 36
Roberta Metsola
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
O Estado de direito e os direitos fundamentais na Bulgária

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Lamenta profundamente o facto de 
os desenvolvimentos na Bulgária terem 
conduzido a uma deterioração significativa 
do respeito pelos princípios do Estado de 
direito, da democracia e dos direitos 
fundamentais, incluindo a independência 
do poder judicial, a separação de poderes, a 
luta contra a corrupção e a liberdade dos 
meios de comunicação social; manifesta a 
sua solidariedade para com o povo da 
Bulgária nas suas exigências e aspirações 
legítimas em matéria de justiça, 
transparência, responsabilização e 
democracia;

1. Observa que existe um clima 
político em crescente deterioração, 
marcado pela polarização constante da 
sociedade búlgara e entre os principais 
intervenientes políticos, e uma diminuição 
da confiança nas instituições públicas; 
congratula-se com as notícias, tal como 
referido pela Comissão, de que a Bulgária 
facultou o acesso do público às 
declarações patrimoniais e de interesse 
dos titulares de cargos públicos 
superiores; Congratula-se com o quadro 
jurídico da Bulgária destinado a combater 
os conflitos de interesses1-A;
______________
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

Alteração 37
Roberta Metsola
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
O Estado de direito e os direitos fundamentais na Bulgária

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Salienta que é fundamental 
assegurar que os valores enunciados no 
artigo 2.º do TUE sejam plenamente 
respeitados e que os direitos fundamentais, 
definidos na Carta dos Direitos 
Fundamentais, sejam garantidos; insta as 
autoridades búlgaras a garantirem o 
respeito pleno e incondicional desses 
valores e direitos;

2. Salienta que é fundamental 
assegurar que os valores enunciados no 
artigo 2.º do TUE sejam plenamente 
respeitados e que os direitos fundamentais, 
definidos na Carta dos Direitos 
Fundamentais, sejam garantidos; insta as 
autoridades búlgaras a garantirem o 
respeito pleno e incondicional desses 
valores e direitos; congratula-se com a 
observação da Comissão de que, nos 
últimos anos, a Bulgária reformou 
exaustivamente os seus quadros jurídicos 
e institucionais de luta contra a corrupção 
e que a reforma conduziu a uma melhor 
cooperação entre as suas autoridades 
nacionais1-A;
______________
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

Alteração 38
Roberta Metsola
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
O Estado de direito e os direitos fundamentais na Bulgária

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Regista a adoção, em segunda 
leitura, de alterações ao Código Eleitoral 
da Bulgária; observa com preocupação o 
facto de o Parlamento búlgaro se encontrar 
atualmente em processo de adoção de uma 
nova lei eleitoral apesar de as eleições 
parlamentares ordinárias terem de ser 
realizadas no prazo máximo de sete 
meses; insta as autoridades búlgaras a 
garantir a plena conformidade da legislação 
eleitoral com todas as recomendações da 
Comissão de Veneza e do ODIHR da 
OSCE, em particular no que diz respeito à 
estabilidade dos elementos fundamentais 
da lei eleitoral, a qual não deve estar 
aberta a alterações a menos de um ano de 
uma eleição;

4. Regista a adoção, em segunda 
leitura, de alterações ao Código Eleitoral 
da Bulgária; Observa que o Parlamento 
búlgaro se encontrar atualmente em 
processo de alteração da lei eleitoral, que 
será aplicada nas próximas eleições 
parlamentares; insta as autoridades 
búlgaras a garantir a plena conformidade 
da legislação eleitoral com todas as 
recomendações da Comissão de Veneza e 
do ODIHR da OSCE;

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/39

Alteração 39
Roberta Metsola
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
O Estado de direito e os direitos fundamentais na Bulgária

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Está profundamente convicto de 
que o Parlamento búlgaro deve 
desempenhar um papel central para 
assegurar a responsabilização do executivo 
e é uma parte integrante do sistema de 
equilíbrio de poderes necessário para 
defender o Estado de direito; manifesta a 
sua preocupação com a prática da 
maioria que rege a aprovação apressada 
da legislação, muitas vezes sem um debate 
adequado ou sem a consulta das partes 
interessadas; toma nota do nível muito 
baixo de confiança do público no 
Parlamento búlgaro8; lamenta as recentes 
restrições impostas aos jornalistas nos 
edifícios da Assembleia Nacional, que 
limitam o seu contacto direto com os 
deputados e, consequentemente, as 
possibilidades de controlo pelos meios de 
comunicação social do trabalho do 
legislador;

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

5. Está profundamente convicto de 
que a Assembleia Nacional deve 
desempenhar um papel central para 
assegurar a responsabilização do executivo 
e é uma parte integrante do sistema de 
equilíbrio de poderes necessário para 
defender o Estado de direito; insta o 
Governo búlgaro a garantir que o projeto 
de legislação seja elaborado após um 
debate adequado e em estreita cooperação 
com as partes interessadas; toma nota das 
recentes restrições impostas aos jornalistas 
nos edifícios da Assembleia Nacional, que 
também estão ligadas à situação da 
COVID-19, mas que, contudo, não devem 
impedir o controlo pelos meios de 
comunicação social do trabalho do 
legislador;

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

Alteração 40
Roberta Metsola
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
O Estado de direito e os direitos fundamentais na Bulgária

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Está profundamente preocupado 
com o facto de algumas questões 
sistémicas no sistema judicial identificadas 
pelo Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem e pela Comissão de Veneza 
continuarem por resolver, nomeadamente 
no que diz respeito às disposições relativas 
ao Conselho Superior da Magistratura e à 
Procuradoria-Geral, como a ausência de 
quaisquer mecanismos eficazes de 
responsabilização ou de um sistema 
funcional de controlo e equilíbrio em 
relação ao seu trabalho; insiste em que as 
autoridades búlgaras respeitem plenamente 
a jurisprudência do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem e as recomendações da 
Comissão de Veneza e do GRECO 
relativas ao poder judicial, em particular no 
que se refere ao Conselho Superior da 
Magistratura e ao estatuto do Procurador-
Geral, a fim de assegurar a independência 
do poder judicial; observa que o relatório 
da Comissão, de 22 de outubro de 2019, 
sobre os progressos realizados pela 
Bulgária no âmbito do MCV refere que 
teve lugar um amplo debate nos meios de 
comunicação social, tendo algumas partes 
interessadas manifestado as suas 
preocupações relativamente ao processo de 
nomeação e ao principal candidato à 
Procuradoria-Geral, e que as organizações 
da sociedade civil convocaram protestos de 

6. Congratula-se com a proposta de 
alterações constitucionais, que visam 
resolver algumas questões sistémicas no 
sistema judicial identificadas pelo Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem e pela 
Comissão de Veneza; observa que de 
momento algumas questões continuam 
por resolver, nomeadamente no que diz 
respeito às disposições relativas ao 
Conselho Superior da Magistratura e à 
Procuradoria-Geral, como mecanismos 
eficazes de responsabilização ou um 
sistema funcional de controlo e equilíbrio 
em relação ao seu trabalho; insiste em que 
as autoridades búlgaras respeitem 
plenamente a jurisprudência do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem e as 
recomendações da Comissão de Veneza e 
do GRECO relativas ao poder judicial, em 
particular no que se refere ao Conselho 
Superior da Magistratura e ao estatuto do 
Procurador-Geral, a fim de assegurar a 
independência do poder judicial; observa 
que o relatório da Comissão, de 22 de 
outubro de 2019, sobre os progressos 
realizados pela Bulgária no âmbito do 
MCV refere que teve lugar um amplo 
debate nos meios de comunicação social, 
tendo algumas partes interessadas 
manifestado as suas preocupações 
relativamente ao processo de nomeação e 
ao principal candidato à Procuradoria-
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rua; Geral, e que as organizações da sociedade 
civil convocaram protestos de rua; refere 
que o procurador-geral foi nomeado pelo 
Ministério Público do Conselho Superior 
da Magistratura (CSM) e nomeado pelo 
presidente na sequência de uma decisão 
do plenário do CSM, em conformidade 
com o quadro jurídico búlgaro1-A;
______________
1-A Artigo 129.º, n.º 2, da Constituição da 
República da Bulgária.

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/41

Alteração 41
Roberta Metsola
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
O Estado de direito e os direitos fundamentais na Bulgária

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Congratula-se com o facto de, tal 
como referido no relatório da Comissão 
sobre o Estado de direito na Bulgária, ter 
sido lançado um maior número de 
inquéritos sobre casos de corrupção de 
alto nível no primeiro semestre de 20201-A 
, tendo sido apresentadas acusações em 
vários casos; saúda o facto de estar para 
breve o anúncio da nova estratégia 
anticorrupção prevista para o período 
2021-2027, que deverá ser adotada após 
um debate público;
______________
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

Alteração 42
Roberta Metsola
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
O Estado de direito e os direitos fundamentais na Bulgária

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Manifesta a sua profunda 
preocupação com a grave deterioração da 
liberdade de imprensa na Bulgária na 
última década; insta as autoridades 
búlgaras a promover um ambiente 
favorável à liberdade de expressão, em 
particular aumentando a transparência da 
propriedade dos meios de comunicação 
social e prevenindo a concentração 
excessiva da propriedade dos meios de 
comunicação social e das redes de difusão, 
incluindo através da correta aplicação do 
quadro legislativo existente, e revogando 
as disposições penais contra as infrações 
por difamação; sublinha a necessidade de 
tornar a composição e o mandato do 
Conselho para os meios de comunicação 
social eletrónicos mais independentes e 
eficazes; manifesta-se preocupado com os 
relatos que dão conta da prática 
continuada de influenciar os meios de 
comunicação social através da atribuição 
preferencial de fundos da União a meios 
de comunicação social favoráveis ao 
governo;

8. Manifesta a sua preocupação com a 
deterioração da liberdade de imprensa na 
Bulgária na última década, tal como 
também foi testemunhado noutros 
Estados-Membros; insta as autoridades 
búlgaras a promover um ambiente 
favorável à liberdade de expressão, em 
particular aumentando a transparência da 
propriedade dos meios de comunicação 
social e prevenindo a concentração 
excessiva da propriedade dos meios de 
comunicação social e das redes de difusão, 
incluindo através da correta aplicação do 
quadro legislativo existente; congratula-se 
com a adoção e a implementação de 
regras regulamentares sobre a declaração 
da propriedade dos meios de comunicação 
social, como a lei relativa ao depósito 
obrigatório de cópias de obras impressas e 
outras e ao anúncio dos distribuidores e 
fornecedores de serviços de comunicação 
social; reconhece o papel do Conselho 
para os meios de comunicação social 
eletrónicos como regulador independente 
dos meios de comunicação social 
audiovisuais; observa que os meios de 
comunicação social em linha não estão 
sujeitos a requisitos de transparência no 
que se refere à divulgação da propriedade 
e manifesta preocupação pelo facto de as 
lacunas do quadro regulamentar para os 
meios de comunicação social em linha 
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serem frequentemente exploradas pelos 
meios de comunicação social pró-russos 
para ocultar as suas ligações a 
intervenientes de países terceiros e de as 
campanhas de desinformação 
continuarem a ser um instrumento 
importante para formular e disseminar 
mensagens e estereótipos antieuropeus1-A;

______________
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

Alteração 43
Roberta Metsola
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
O Estado de direito e os direitos fundamentais na Bulgária

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Observa que a proteção dos 
jornalistas é vital para a sociedade; insta as 
autoridades búlgaras a assegurarem a 
proteção dos jornalistas em todas as 
circunstâncias e, por conseguinte, a 
salvaguardem a sua independência; 
condena veementemente os casos em que 
jornalistas críticos do governo se tornaram 
o alvo de campanhas de difamação e exorta 
as autoridades búlgaras a restringir estas 
práticas antidemocráticas; lamenta os casos 
de violência contra jornalistas e a 
destruição do seu equipamento técnico; 
insta as autoridades búlgaras a lançar uma 
investigação exaustiva de todos os casos de 
violência contra os jornalistas que fazem a 
cobertura dos protestos; apela às 
autoridades búlgaras para que garantam 
que os agentes de polícia e outros 
funcionários respeitem a liberdade de 
imprensa e permitam que os jornalistas e os 
profissionais da comunicação social façam 
a cobertura das manifestações em 
segurança; salienta que a violência 
cometida por funcionários do Estado é 
contrária ao dever dos Estados-Membros 
de defender a liberdade de imprensa e de 
proteger a segurança dos jornalistas16;

9. Observa que a proteção dos jornalistas é 
vital para a sociedade; insta as autoridades 
búlgaras a assegurarem a proteção dos 
jornalistas em todas as circunstâncias e, por 
conseguinte, a salvaguardem a sua 
independência; condena veementemente os 
casos em que jornalistas se tornaram o alvo 
de campanhas de difamação e exorta as 
autoridades búlgaras a continuarem a 
restringir estas práticas antidemocráticas; 
lamenta os casos de violência contra 
jornalistas e a destruição do seu 
equipamento técnico; insta as autoridades 
búlgaras a lançar uma investigação 
exaustiva de todos os casos de violência 
contra os jornalistas que fazem a cobertura 
dos protestos; apela às autoridades búlgaras 
para que garantam que os agentes de 
polícia e outros funcionários respeitem a 
liberdade de imprensa e permitam que os 
jornalistas e os profissionais da 
comunicação social façam a cobertura das 
manifestações em segurança; salienta que a 
violência cometida por funcionários do 
Estado é contrária ao dever dos Estados-
Membros de defender a liberdade de 
imprensa e de proteger a segurança dos 
jornalistas16;

______________ ______________

16 Comissária para os Direitos Humanos 
do Conselho da Europa, declaração 

17 Comissária para os Direitos Humanos 
do Conselho da Europa, declaração 
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intitulada «Bulgaria must investigate police 
violence against journalists» [O dever da 
Bulgária de investigar a violência policial 
contra jornalistas], Estrasburgo, 3 de 
setembro de 2020.

intitulada «Bulgaria must investigate police 
violence against journalists» [O dever da 
Bulgária de investigar a violência policial 
contra jornalistas], Estrasburgo, 3 de 
setembro de 2020.

Or. en


