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5.10.2020 B9-0309/34

Amendamentul 34
Roberta Metsola
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Statul de drept și drepturile fundamentale în Bulgaria

Propunere de rezoluție
Considerentul T

Propunerea de rezoluție Amendamentul

T. întrucât Bulgaria prezintă în 
continuare numeroase deficiențe 
instituționale, în special în ceea ce privește 
independența sistemului judiciar, deficiențe 
remarcate de Comisie de-a lungul anilor în 
rapoartele sale din cadrul Mecanismului de 
cooperare și de verificare (MCV); întrucât, 
cu toate acestea, în ultimul raport privind 
MCV, publicat la 22 octombrie 2019, 
Comisia a constatat că progresele pe care 
Bulgaria le-a demonstrat în cadrul MCV au 
fost suficiente pentru a se conforma 
angajamentelor asumate cu ocazia aderării 
sale la Uniune și, prin urmare, a 
recomandat suprimarea mecanismului de 
supraveghere; întrucât, după ce a luat în 
considerare observațiile Parlamentului și 
ale Consiliului, Comisia trebuie să ia o 
decizie finală în ceea ce privește 
suprimarea MCV; întrucât, într-o scrisoare, 
președintele Sassoli și-a exprimat sprijinul 
pentru eliminarea MCV, dar a subliniat 
necesitatea de a pune în aplicare și a 
asigura respectarea angajamentelor și 
reformelor, și a evidențiat situația 
independenței sistemului judiciar, a 
corupției și a libertății presei;

T. întrucât, la momentul aderării sale 
la UE, Bulgaria prezenta numeroase 
deficiențe instituționale, în special în ceea 
ce privește independența sistemului 
judiciar, deficiențe remarcate de Comisie 
de-a lungul anilor în rapoartele sale din 
cadrul Mecanismului de cooperare și de 
verificare (MCV); întrucât, cu toate 
acestea, în ultimul raport privind MCV, 
publicat la 22 octombrie 2019, Comisia a 
constatat că progresele pe care Bulgaria le-
a demonstrat în cadrul MCV au fost 
suficiente pentru a se conforma 
angajamentelor asumate cu ocazia aderării 
sale la Uniune și, prin urmare, a 
recomandat suprimarea mecanismului de 
supraveghere; întrucât, după ce a luat în 
considerare observațiile Parlamentului și 
ale Consiliului, Comisia trebuie să ia o 
decizie finală în ceea ce privește 
suprimarea MCV; întrucât, într-o scrisoare, 
Parlamentul și-a exprimat sprijinul pentru 
eliminarea MCV, subliniind necesitatea de 
a pune în aplicare și a asigura respectarea 
angajamentelor și reformelor, și a 
evidențiat situația independenței sistemului 
judiciar, a corupției și a libertății presei; 
întrucât, potrivit Comisiei, stabilitatea 
politică în Bulgaria este, de asemenea, 
importantă pentru îndeplinirea 
obiectivelor de referință stabilite în cadrul 
MCV; întrucât instituirea Consiliului de 
cooperare și coordonare ca mecanism de 
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monitorizare ulterioară este lăudabilă;
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5.10.2020 B9-0309/35

Amendamentul 35
Roberta Metsola
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Statul de drept și drepturile fundamentale în Bulgaria

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. regretă profund faptul că evoluțiile 
din Bulgaria au dus la o deteriorare 
semnificativă a respectării principiilor 
statului de drept, democrației și 
drepturilor fundamentale, inclusiv a 
independenței sistemului judiciar, a 
separării puterilor, a luptei împotriva 
corupției și a libertății presei; își exprimă 
solidaritatea cu poporul bulgar în 
solicitările și aspirațiile sale legitime la 
justiție, transparență, responsabilitate și 
democrație;

Eliminat

Or. en



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

RO Unită în diversitate RO

5.10.2020 B9-0309/36

Amendamentul 36
Roberta Metsola
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Statul de drept și drepturile fundamentale în Bulgaria

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. regretă profund faptul că evoluțiile 
din Bulgaria au dus la o deteriorare 
semnificativă a respectării principiilor 
statului de drept, democrației și 
drepturilor fundamentale, inclusiv a 
independenței sistemului judiciar, a 
separării puterilor, a luptei împotriva 
corupției și a libertății presei; își exprimă 
solidaritatea cu poporul bulgar în 
solicitările și aspirațiile sale legitime la 
justiție, transparență, responsabilitate și 
democrație;

1. constată că climatul politic se 
deteriorează din ce în ce mai mult și este 
marcat de polarizarea continuă din 
societatea bulgară și dintre principalii 
actori politici, precum și de scăderea 
încrederii în instituțiile publice; salută 
vestea că, astfel cum a arătat Comisia, 
Bulgaria a oferit acces public la 
declarațiile de avere și de interese ale 
înalților demnitari; salută cadrul juridic 
al Bulgariei de combatere a conflictelor 
de interese1a;
______________
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

Amendamentul 37
Roberta Metsola
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Statul de drept și drepturile fundamentale în Bulgaria

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că este de o importanță 
fundamentală să se asigure respectarea 
deplină a valorilor enumerate la articolul 2 
din TUE și să se garanteze drepturile 
fundamentale prevăzute în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene; le invită pe autoritățile bulgare 
să asigure respectarea deplină și 
necondiționată a acestor valori și drepturi;

2. subliniază că este de o importanță 
fundamentală să se asigure respectarea 
deplină a valorilor enumerate la articolul 2 
din TUE și să se garanteze drepturile 
fundamentale prevăzute în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene; le invită pe autoritățile bulgare 
să asigure respectarea deplină și 
necondiționată a acestor valori și drepturi; 
salută observația Comisiei conform 
căreia, în ultimii câțiva ani, Bulgaria și-a 
reformat radical cadrele juridice și 
instituționale de combatere a corupției și 
că reforma a condus la o cooperare mai 
bună între autoritățile sale naționale 1a;
______________
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

Amendamentul 38
Roberta Metsola
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Statul de drept și drepturile fundamentale în Bulgaria

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de adoptarea în a doua lectură 
a amendamentelor la Codul electoral 
bulgar; ia act cu îngrijorare de faptul că 
Parlamentul Bulgariei se află în prezent în 
procesul de adoptare a unei noi legi 
electorale, în timp ce alegerile 
parlamentare obișnuite trebuie să aibă loc 
în termen de cel mult șapte luni; le invită 
pe autoritățile bulgare să asigure 
respectarea deplină a legislației electorale 
cu toate recomandările Comisiei de la 
Veneția și ale OSCE ODIHR, în special în 
ceea ce privește stabilitatea elementelor 
fundamentale ale legii electorale, care nu 
ar trebui să facă obiectul unor modificări 
cu mai puțin de un an înainte de alegeri;

4. ia act de adoptarea în a doua lectură 
a amendamentelor la Codul electoral 
bulgar; ia act de faptul că Parlamentul 
Bulgariei se află în prezent în procesul de 
modificare a legii electorale, care se va 
aplica următoarelor alegeri parlamentare; 
le invită pe autoritățile bulgare să asigure 
respectarea deplină a legislației electorale 
cu toate recomandările Comisiei de la 
Veneția și ale OSCE ODIHR;

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/39

Amendamentul 39
Roberta Metsola
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Statul de drept și drepturile fundamentale în Bulgaria

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendment

5. este ferm convins că Parlamentul 
Bulgariei ar trebui să joace un rol esențial 
în asigurarea responsabilității executivului 
și este unul dintre factorii de control și 
echilibru care să asigure respectarea 
statului de drept; este preocupat de 
practica majorității aflată la guvernare de 
a adopta legislația în grabă, adesea fără 
dezbateri adecvate sau consultarea 
părților interesate; ia act de nivelul foarte 
scăzut al încrederii publicului în 
Parlamentul Bulgariei8; regretă restricțiile 
recente impuse ziariștilor în clădirile 
Adunării Naționale, care le limitează 
accesul la deputați și, prin urmare, 
posibilitățile de control al presei asupra 
activității legiuitorului;

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

5. este ferm convins că Adunarea 
Națională ar trebui să joace un rol esențial 
în asigurarea responsabilității executivului 
și este unul dintre factorii de control și 
echilibru care să asigure respectarea 
statului de drept; invită guvernul bulgar să 
se asigure că proiectul de lege este 
pregătit în urma unei dezbateri adecvate și 
în strânsă cooperare cu părțile interesate; 
ia act de restricțiile recente impuse 
ziariștilor în clădirile Adunării Naționale, 
care au legătură și cu situația COVID-19, 
dar care, totuși, nu trebuie să îngrădească 
posibilitățile de control al presei asupra 
activității legiuitorului;

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

Amendamentul 40
Roberta Metsola
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Statul de drept și drepturile fundamentale în Bulgaria

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. este profund îngrijorat de faptul că 
unele aspecte sistemice din sistemul 
judiciar, identificate de Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului și de Comisia de la 
Veneția, rămân nerezolvate, în special în 
ceea ce privește dispozițiile referitoare la 
Consiliul Judiciar Suprem și la Procurorul 
general, în special absența unor 
mecanisme eficace de responsabilitate sau 
a unor factori de control și echilibru 
funcționali asupra activității lor; insistă ca 
autoritățile bulgare să respecte pe deplin 
jurisprudența Curții Europene a Drepturilor 
Omului și recomandările Comisiei de la 
Veneția și ale GRECO referitoare la 
sistemul judiciar, în special în ceea ce 
privește Consiliul Judiciar Suprem și 
statutul Procurorului general, pentru a 
asigura independența sistemului judiciar; ia 
act de faptul că raportul Comisiei din 22 
octombrie 2019 privind progresele 
realizate de Bulgaria în cadrul MCV 
menționează că a avut loc o dezbatere 
amplă în presă, unele părți interesate 
exprimându-și îngrijorarea cu privire la 
procedura de numire și la principalul 
candidat la funcția de Procuror general, și 
că organizații ale societății civile au 
organizat proteste de stradă;

6. salută propunerea de modificări 
constituționale, care au drept scop să 
trateze unele aspecte sistemice din sistemul 
judiciar, identificate de Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului și de Comisia de la 
Veneția; constată că, deocamdată, unele 
chestiuni rămân nerezolvate, în special în 
ceea ce privește dispozițiile referitoare la 
Consiliul Judiciar Suprem și la Procurorul 
general, în special mecanisme eficace de 
responsabilitate sau factori de control și 
echilibru funcționali asupra activității lor; 
insistă ca autoritățile bulgare să respecte pe 
deplin jurisprudența Curții Europene a 
Drepturilor Omului și recomandările 
Comisiei de la Veneția și ale GRECO 
referitoare la sistemul judiciar, în special în 
ceea ce privește Consiliul Judiciar Suprem 
și statutul Procurorului general, pentru a 
asigura independența sistemului judiciar; ia 
act de faptul că raportul Comisiei din 22 
octombrie 2019 privind progresele 
realizate de Bulgaria în cadrul MCV 
menționează că a avut loc o dezbatere 
amplă în presă, unele părți interesate 
exprimându-și îngrijorarea cu privire la 
procedura de numire și la principalul 
candidat la funcția de Procuror general, și 
că organizații ale societății civile au 
organizat proteste de stradă; constată că 
Procurorul general a fost desemnat de 
către Camera Procurorilor de la Consiliul 
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Judiciar Suprem (CJS) și numit de 
președinte în urma unei decizii a plenului 
CJS, potrivit cadrului juridic bulgar1a;
______________
1a Articolul 129 alineatul (2) din 
Constituția Republicii Bulgaria.

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/41

Amendamentul 41
Roberta Metsola
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Statul de drept și drepturile fundamentale în Bulgaria

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. salută faptul că, astfel cum se 
menționează în raportul Comisiei privind 
statul de drept pentru Bulgaria, în prima 
jumătate a anului 2020 au fost lansate un 
număr mai mare de anchete în cazurile de 
corupție la nivel înalt1a, iar în unele 
cazuri s-au înregistrat trimiteri în 
judecată; salută faptul că în curând va fi 
anunțată o nouă viitoare strategie 
anticorupție pentru perioada 2021-2027 și 
că aceasta ar trebui adoptată în urma 
unei dezbateri publice;
______________
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

Amendamentul 42
Roberta Metsola
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Statul de drept și drepturile fundamentale în Bulgaria

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. își exprimă profunda îngrijorare 
cu privire la deteriorarea gravă a libertății 
presei în Bulgaria în ultimul deceniu; le 
invită pe autoritățile bulgare să promoveze 
un mediu favorabil libertății de exprimare, 
îndeosebi printr-o mai mare transparență în 
ce privește proprietatea asupra presei și 
prin împiedicarea concentrării excesive a 
proprietății asupra presei și a rețelelor de 
distribuție, inclusiv prin aplicarea 
corespunzătoare a cadrului legislativ 
existent, precum și prin abrogarea 
dispozițiilor penale împotriva 
infracțiunilor de defăimare; subliniază că 
este necesar ca componența și mandatul 
Consiliului pentru presa electronică să fie 
mai independente și mai eficace; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la 
rapoartele referitoare la practica 
constantă de influențare a presei prin 
alocarea preferențială a fondurilor 
Uniunii către presa cu legături cu 
guvernul;

8. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la deteriorarea gravă a libertății presei în 
Bulgaria în ultimul deceniu, astfel cum s-a 
întâmplat și în alte state membre; le invită 
pe autoritățile bulgare să promoveze un 
mediu favorabil libertății de exprimare, 
îndeosebi printr-o mai mare transparență în 
ce privește proprietatea asupra presei și 
prin împiedicarea concentrării excesive a 
proprietății asupra presei și a rețelelor de 
distribuție, inclusiv prin aplicarea 
corespunzătoare a cadrului legislativ 
existent; salută adoptarea și punerea în 
aplicare a normelor de reglementare 
privind declararea proprietății asupra 
mass-mediei, cum ar fi Legea privind 
depunerea obligatorie a copiilor operelor 
imprimate și de alte tipuri, precum și 
Legea privind comunicarea 
distribuitorilor și furnizorilor de servicii 
mass-media; recunoaște rolul Consiliului 
pentru presa electronică ca autoritate de 
reglementare independentă pentru mass-
media audiovizuală; constată că organele 
de presă online nu fac obiectul cerințelor 
de transparență în ceea ce privește 
divulgarea proprietății și își exprimă 
îngrijorarea privind faptul că organele de 
presă pro-ruse exploatează adesea 
lacunele din cadrul de reglementare 
pentru mass-media online pentru a-și 
ascunde legăturile cu actorii din țările 



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

RO Unită în diversitate RO

terțe și că campaniile de dezinformare 
sunt în continuare un instrument major 
pentru formularea și răspândirea de 
mesaje și stereotipuri antieuropene1a;

______________
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

Amendamentul 43
Roberta Metsola
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Statul de drept și drepturile fundamentale în Bulgaria

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de faptul că protecția 
ziariștilor este în interesul vital al 
societății; le invită pe autoritățile bulgare 
să asigure protecția ziariștilor în orice 
moment, protejându-le, astfel, 
independența; condamnă cu fermitate 
cazurile în care ziariștii care critică 
guvernul au devenit ținta campaniilor de 
denigrare și le invită pe autoritățile bulgare 
să reducă aceste practici nedemocratice; 
regretă cazurile de violență împotriva 
reporterilor și distrugerea echipamentelor 
lor tehnice; le îndeamnă pe autoritățile 
bulgare să deschidă o anchetă 
cuprinzătoare cu privire la toate cazurile de 
violență împotriva ziariștilor care relatează 
despre proteste; le invită pe autoritățile 
bulgare să se asigure că ofițerii de poliție și 
alți funcționari respectă libertatea presei și 
permit ziariștilor și profesioniștilor din 
presă să mediatizeze demonstrațiile în 
condiții de siguranță; subliniază că violența 
comisă de agenții statului contravine 
obligației statelor membre de a susține 
libertatea presei și a proteja siguranța 
ziariștilor16;

9. ia act de faptul că protecția ziariștilor 
este în interesul vital al societății; le invită 
pe autoritățile bulgare să asigure protecția 
ziariștilor în orice moment, protejându-le, 
astfel, independența; condamnă cu 
fermitate cazurile în care ziariștii au 
devenit ținta campaniilor de denigrare și le 
invită pe autoritățile bulgare să reducă în 
continuare aceste practici nedemocratice; 
regretă cazurile de violență împotriva 
reporterilor și distrugerea echipamentelor 
lor tehnice; le îndeamnă pe autoritățile 
bulgare să deschidă o anchetă 
cuprinzătoare cu privire la toate cazurile de 
violență împotriva ziariștilor care relatează 
despre proteste; le invită pe autoritățile 
bulgare să se asigure că ofițerii de poliție și 
alți funcționari respectă libertatea presei și 
permit ziariștilor și profesioniștilor din 
presă să mediatizeze demonstrațiile în 
condiții de siguranță; subliniază că violența 
comisă de agenții statului contravine 
obligației statelor membre de a susține 
libertatea presei și a proteja siguranța 
ziariștilor16;

______________ ______________
16 Comisarul pentru drepturile omului din 
cadrul Consiliului Europei, declarația 
intitulată „Bulgaria trebuie să ancheteze 
violența poliției împotriva ziariștilor”, 

16 Comisarul pentru drepturile omului din 
cadrul Consiliului Europei, declarația 
intitulată „Bulgaria trebuie să ancheteze 
violența poliției împotriva ziariștilor”, 
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