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5.10.2020 B9-0309/34

Predlog spremembe 34
Roberta Metsola
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Pravna država in temeljne pravice v Bolgariji

Predlog resolucije
Uvodna izjava T

Predlog resolucije Predlog spremembe

T. ker je v Bolgariji še vedno veliko 
institucionalnih pomanjkljivosti, zlasti kar 
zadeva neodvisnost sodstva, ki jih je 
Komisija v zadnjih letih priznala v svojih 
poročilih v okviru mehanizma za 
sodelovanje in preverjanje; ker je Komisija 
v zadnjem poročilu v okviru mehanizma za 
sodelovanje in preverjanje, objavljenem 
22. oktobra 2019, ugotovila, da je 
napredek, ki ga je Bolgarija dosegla v 
okviru tega mehanizma, zadosten za 
izpolnitev njenih obveznosti, ki jih je 
prevzela ob pristopu k Uniji, in zato 
predlagala ukinitev nadzornega 
mehanizma; ker mora Komisija po 
upoštevanju ugotovitev Parlamenta in 
Sveta še vedno sprejeti končno odločitev o 
ukinitvi mehanizma za sodelovanje in 
preverjanje; ker je predsednik Sassoli v 
svojem dopisu podprl ukinitev mehanizma 
za sodelovanje in preverjanje, hkrati pa 
poudaril, da je treba izvajati in izvrševati 
obveznosti in reforme, ter opozoril na 
stanje na področju neodvisnosti sodstva, 
korupcije in svobode medijev;

T. ker je bilo v Bolgariji ob njenem 
pristopu k EU veliko institucionalnih 
pomanjkljivosti, zlasti kar zadeva 
neodvisnost sodstva, ki jih je Komisija v 
zadnjih letih priznala v svojih poročilih v 
okviru mehanizma za sodelovanje in 
preverjanje; ker je Komisija v zadnjem 
poročilu v okviru mehanizma za 
sodelovanje in preverjanje, objavljenem 
22. oktobra 2019, ugotovila, da je 
napredek, ki ga je Bolgarija dosegla v 
okviru tega mehanizma, zadosten za 
izpolnitev njenih obveznosti, ki jih je 
prevzela ob pristopu k Uniji, in zato 
predlagala ukinitev nadzornega 
mehanizma; ker mora Komisija po 
upoštevanju ugotovitev Parlamenta in 
Sveta še vedno sprejeti končno odločitev o 
ukinitvi mehanizma za sodelovanje in 
preverjanje; ker je Parlament v svojem 
dopisu podprl ukinitev mehanizma za 
sodelovanje in preverjanje ter poudaril, da 
je treba izvajati in izvrševati obveznosti in 
reforme, ter opozoril na stanje na področju 
neodvisnosti sodstva, korupcije in svobode 
medijev; ker je po mnenju Komisije 
politična stabilnost v Bolgariji pomembna 
tudi za izpolnjevanje meril, določenih v 
sklopu mehanizma za sodelovanje in 
preverjanje; ker velja pohvaliti 
ustanovitev sveta za sodelovanje in 
usklajevanje kot mehanizma za naknadno 
spremljanje;
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5.10.2020 B9-0309/35

Predlog spremembe 35
Roberta Metsola
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Pravna država in temeljne pravice v Bolgariji

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. močno obžaluje, da se je zaradi 
razvoja dogodkov v Bolgariji znatno 
poslabšalo stanje glede spoštovanja načel 
pravne države, demokracije in temeljnih 
pravic, vključno z neodvisnostjo sodstva, 
delitvijo oblasti, bojem proti korupciji in 
svobodo medijev; izraža solidarnost s 
prebivalci Bolgarije pri njihovih 
legitimnih zahtevah ter prizadevanjih za 
pravičnost, preglednost, odgovornost in 
demokracijo;

črtano

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/36

Predlog spremembe 36
Roberta Metsola
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Pravna država in temeljne pravice v Bolgariji

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. močno obžaluje, da se je zaradi 
razvoja dogodkov v Bolgariji znatno 
poslabšalo stanje glede spoštovanja načel 
pravne države, demokracije in temeljnih 
pravic, vključno z neodvisnostjo sodstva, 
delitvijo oblasti, bojem proti korupciji in 
svobodo medijev; izraža solidarnost s 
prebivalci Bolgarije pri njihovih 
legitimnih zahtevah ter prizadevanjih za 
pravičnost, preglednost, odgovornost in 
demokracijo;

1. ugotavlja, da je politično okolje v 
državi čedalje slabše, saj ga zaznamuje še 
vedno trajajoča razdvojenost bolgarske 
družbe in glavnih političnih akterjev, pa 
tudi vse manjše zaupanje v javne 
institucije; pozdravlja podatek, ki ga je 
navedla tudi Komisija, da je Bolgarija 
omogočila javni dostop do izjav o 
lastništvu in interesih nosilcev visokih 
javnih funkcij; pozdravlja pravni okvir 
Bolgarije za preprečevanje nasprotja 
interesov1a;
______________
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

Predlog spremembe 37
Roberta Metsola
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Pravna država in temeljne pravice v Bolgariji

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je zelo pomembno 
zagotoviti, da se v celoti spoštujejo 
vrednote iz člena 2 PEU ter da so 
zagotovljene temeljne pravice iz Listine 
EU o temeljnih pravicah; poziva bolgarske 
organe, naj zagotovijo popolno in 
brezpogojno spoštovanje teh vrednot in 
pravic;

2. poudarja, da je zelo pomembno 
zagotoviti, da se v celoti spoštujejo 
vrednote iz člena 2 PEU ter da so 
zagotovljene temeljne pravice iz Listine 
EU o temeljnih pravicah; poziva bolgarske 
organe, naj zagotovijo popolno in 
brezpogojno spoštovanje teh vrednot in 
pravic; pozdravlja ugotovitev Komisije, da 
je Bolgarija v zadnjih nekaj letih temeljito 
reformirala svoje pravne in 
institucionalne okvire za boj proti 
korupciji in da se je z reformo izboljšalo 
sodelovanje med nacionalnimi organi1a;
______________
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

Predlog spremembe 38
Roberta Metsola
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Pravna država in temeljne pravice v Bolgariji

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je seznanjen, da so bili v drugi 
obravnavi sprejeti predlogi sprememb 
bolgarskega volilnega zakonika; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bolgarski 
parlament v postopku sprejemanja nove 
volilne zakonodaje, medtem ko je treba 
redne parlamentarne volitve izvesti 
najpozneje v sedmih mesecih; poziva 
bolgarske organe, naj poskrbijo, da bo 
volilna zakonodaja v celoti skladna z vsemi 
priporočili Beneške komisije in 
OVSE/ODIHR, zlasti v zvezi s stabilnostjo 
temeljnih elementov volilne zakonodaje, 
ki jih ne bi smelo biti mogoče spreminjati 
manj kot eno leto pred volitvami;

4. je seznanjen, da so bili v drugi 
obravnavi sprejeti predlogi sprememb 
bolgarskega volilnega zakonika; ugotavlja, 
da je bolgarski parlament v postopku 
spreminjanja volilne zakonodaje, 
sprememba pa bo veljala na naslednjih 
parlamentarnih volitvah; poziva bolgarske 
organe, naj poskrbijo, da bo volilna 
zakonodaja v celoti skladna z vsemi 
priporočili Beneške komisije in 
OVSE/ODIHR;

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/39

Predlog spremembe 39
Roberta Metsola
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Pravna država in temeljne pravice v Bolgariji

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je trdno prepričan, da bi moral 
imeti bolgarski parlament osrednjo vlogo 
pri zagotavljanju odgovornosti izvršilne 
veje oblasti, ter meni, da je to eden od 
organov, ki izvajajo potrebna preverjanja 
in usklajevanja za ohranjanje pravne 
države; je zaskrbljen zaradi prakse 
vladajoče večine, ki prenagljeno sprejema 
zakonodajo, pogosto brez ustrezne 
razprave ali posvetovanja z deležniki; je 
seznanjen, da je stopnja zaupanja 
državljanov v bolgarski parlament zelo 
nizka8; obžaluje, da so bile v prostorih 
narodne skupščine za novinarje nedavno 
uvedene omejitve, v skladu s katerimi je 
njihov dostop do poslancev omejen, s 
čimer pa so omejene tudi možnosti 
nadzora medijev nad delom 
zakonodajalcev;

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

5. je trdno prepričan, da bi morala 
imeti narodna skupščina osrednjo vlogo 
pri zagotavljanju odgovornosti izvršilne 
veje oblasti, ter meni, da je to eden od 
organov, ki izvajajo potrebna preverjanja 
in usklajevanja za ohranjanje pravne 
države; poziva bolgarsko vlado, naj 
poskrbi, da bo osnutek zakonodaje 
pripravljen po ustrezni razpravi in v 
tesnem sodelovanju z deležniki; je 
seznanjen, da so bile v prostorih narodne 
skupščine za novinarje nedavno uvedene 
omejitve, ki so sicer povezane tudi z 
razmerami zaradi pandemije COVID-19, 
a vseeno ne bi smele ovirati nadzora 
medijev nad delom zakonodajalcev;

Or. en

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

Predlog spremembe 40
Roberta Metsola
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Pravna država in temeljne pravice v Bolgariji

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. je močno zaskrbljen, ker nekatere 
sistemske težave v pravosodnem sistemu, 
na katere sta opozorila Evropsko sodišče za 
človekove pravice in Beneška komisija, še 
vedno niso rešene, zlasti v zvezi z 
določbami glede vrhovnega sodnega sveta 
in generalnega tožilca, predvsem dejstvo, 
da ni vzpostavljen učinkovit mehanizem za 
zagotavljanje odgovornosti ali sistem zavor 
in ravnotežja pri njunem delu; vztraja, da 
bolgarski organi v celoti upoštevajo sodno 
prakso Evropskega sodišča za človekove 
pravice ter priporočila Beneške komisije in 
skupine GRECO v zvezi s sodstvom, zlasti 
v zvezi z vrhovnim sodnim svetom in 
statusom generalnega tožilca, da bi 
zagotovili neodvisnost sodstva; ugotavlja, 
da je v poročilu Komisije z dne 22. oktobra 
2019 o napredku Bolgarije v okviru 
mehanizma za sodelovanje in preverjanje 
navedeno, da je v medijih potekala obsežna 
razprava, v kateri so nekateri deležniki 
izrazili pomisleke glede postopka 
imenovanja in glavnega kandidata za 
generalnega tožilca, ter da so organizacije 
civilne družbe organizirale ulične proteste;

6. pozdravlja predlog ustavnih 
sprememb, s katerimi se želi obravnavati 
nekatere sistemske težave v pravosodnem 
sistemu, na katere sta opozorila Evropsko 
sodišče za človekove pravice in Beneška 
komisija; ugotavlja, da nekatera 
vprašanja še vedno niso rešena, zlasti v 
zvezi z določbami glede vrhovnega 
sodnega sveta in generalnega tožilca, 
predvsem dejstvo, da ni vzpostavljen 
učinkovit mehanizem za zagotavljanje 
odgovornosti ali sistem zavor in ravnotežja 
pri njunem delu; vztraja, da bolgarski 
organi v celoti upoštevajo sodno prakso 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
ter priporočila Beneške komisije in skupine 
GRECO v zvezi s sodstvom, zlasti v zvezi 
z vrhovnim sodnim svetom in statusom 
generalnega tožilca, da bi zagotovili 
neodvisnost sodstva; ugotavlja, da je v 
poročilu Komisije z dne 22. oktobra 2019 o 
napredku Bolgarije v okviru mehanizma za 
sodelovanje in preverjanje navedeno, da je 
v medijih potekala obsežna razprava, v 
kateri so nekateri deležniki izrazili 
pomisleke glede postopka imenovanja in 
glavnega kandidata za generalnega tožilca, 
ter da so organizacije civilne družbe 
organizirale ulične proteste; ugotavlja, da 
je generalnega tožilca predlagala 
odvetniška zbornica vrhovnega sodnega 
sveta, imenoval pa ga je predsednik na 
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podlagi sklepa plenuma vrhovnega 
sodnega sveta v skladu z bolgarskim 
pravnim okvirom1a;
______________
1a Člen 129(2) ustave Republike Bolgarije.
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5.10.2020 B9-0309/41

Predlog spremembe 41
Roberta Metsola
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Pravna država in temeljne pravice v Bolgariji

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. pozdravlja dejstvo, da je bilo, 
kakor je navedeno v poročilu o pravni 
državi, ki ga je za Bolgarijo pripravila 
Komisija, „v prvi polovici leta 20201a 
začetih več preiskav korupcije na visoki 
ravni in vloženih več obtožnic“; 
pozdravlja, da bo kmalu objavljena nova 
strategija za boj proti korupciji v obdobju 
2021–2027, ki bo sprejeta po javni 
razpravi;
______________
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


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

SL Združena v raznolikosti SL

5.10.2020 B9-0309/42

Predlog spremembe 42
Roberta Metsola
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Pravna država in temeljne pravice v Bolgariji

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. izraža veliko zaskrbljenost, ker se je 
stanje na področju svobode medijev v 
Bolgariji v zadnjem desetletju resno 
poslabšalo; poziva bolgarske organe, naj 
ustvarijo ugodno okolje za svobodo 
izražanja, zlasti s povečanjem preglednosti 
lastništva medijev, preprečevanjem 
prevelike koncentracije lastništva medijev 
in distribucijskih omrežij, tudi z ustrezno 
uporabo obstoječega zakonodajnega okvira 
ter z dekriminalizacijo obrekovanja; 
poudarja, da je treba povečati neodvisnost 
in učinkovitost sestave in mandata Sveta 
za elektronske medije; je zaskrbljen zaradi 
poročil o tem, da se še vedno vrši vpliv na 
medije s tem, ko se sredstva Unije 
prednostno dodeljujejo medijem, ki so 
naklonjeni vladi;

8. izraža zaskrbljenost, ker se je stanje 
na področju svobode medijev v Bolgariji v 
zadnjem desetletju poslabšalo, enako pa je 
mogoče opaziti tudi v drugih državah 
članicah; poziva bolgarske organe, naj 
ustvarijo ugodno okolje za svobodo 
izražanja, zlasti s povečanjem preglednosti 
lastništva medijev, preprečevanjem 
prevelike koncentracije lastništva medijev 
in distribucijskih omrežij, tudi z ustrezno 
uporabo obstoječega zakonodajnega 
okvira; pozdravlja sprejetje in izvajanje 
regulativnih pravil o razglasitvi lastništva 
medijev, kot je zakon o obveznem 
deponiranju izvodov tiskanih in drugih 
del ter objavljanju distributerjev in 
dobaviteljev medijskih storitev; priznava 
vlogo Sveta za elektronske medije kot 
neodvisnega regulatorja na področju 
avdiovizualnih medijev; ugotavlja, da za 
spletne medijske hiše ne veljajo zahteve 
glede preglednosti pri razkrivanju 
lastništva, in izraža zaskrbljenost, da 
proruske medijske hiše pogosto 
izkoriščajo vrzeli v regulativnem okviru za 
spletne medije, da bi prikrile svoje vezi z 
akterji iz tretjih držav, ter da so 
dezinformacijske kampanje še vedno 
pomembno orodje za oblikovanje in 
širjenje protievropskih sporočil in 
stereotipov1a;
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______________
1a http://pris.government.bg/prin/file_view
.aspx?did=88431&pid=9861

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/43

Predlog spremembe 43
Roberta Metsola
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Pravna država in temeljne pravice v Bolgariji

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ugotavlja, da je zaščita novinarjev v 
pomembnem interesu družbe; poziva 
bolgarske organe, naj stalno zagotavljajo 
zaščito novinarjev in s tem njihovo 
neodvisnost; odločno obsoja primere, v 
katerih novinarji, ki so kritični do vlade, 
postanejo tarča umazanih kampanj, in 
poziva bolgarske organe, naj te 
nedemokratične prakse odpravijo; obsoja 
primere nasilja nad novinarji in uničenja 
njihove tehnične opreme; poziva bolgarske 
organe, naj v primeru uporabe nasilja nad 
novinarji, ki poročajo o protestih, vedno 
sprožijo celovito preiskavo; poziva 
bolgarske organe, naj zagotovijo, da bodo 
policisti in drugi uradniki spoštovali 
svobodo medijev ter novinarjem in 
medijskim strokovnjakom dovolili, da 
varno poročajo o demonstracijah; poudarja, 
da je nasilje, ki ga izvajajo državni 
uradniki, v nasprotju z obveznostjo držav 
članic, da spoštujejo svobodo medijev in 
zagotavljajo varnost novinarjev16;

9. ugotavlja, da je zaščita novinarjev v 
pomembnem interesu družbe; poziva 
bolgarske organe, naj stalno zagotavljajo 
zaščito novinarjev in s tem njihovo 
neodvisnost; odločno obsoja primere, v 
katerih novinarji postanejo tarča umazanih 
kampanj, in poziva bolgarske organe, naj 
še naprej odpravljajo te nedemokratične 
prakse; obsoja primere nasilja nad 
novinarji in uničenja njihove tehnične 
opreme; poziva bolgarske organe, naj v 
primeru uporabe nasilja nad novinarji, ki 
poročajo o protestih, vedno sprožijo 
celovito preiskavo; poziva bolgarske 
organe, naj zagotovijo, da bodo policisti in 
drugi uradniki spoštovali svobodo medijev 
ter novinarjem in medijskim 
strokovnjakom dovolili, da varno poročajo 
o demonstracijah; poudarja, da je nasilje, ki 
ga izvajajo državni uradniki, v nasprotju z 
obveznostjo držav članic, da spoštujejo 
svobodo medijev in zagotavljajo varnost 
novinarjev16;

______________ ______________
16 Komisarka za človekove pravice pri 
Svetu Evrope, izjava z naslovom Bulgaria 
must investigate police violence against 
journalists (Bolgarija mora preiskati 
primere policijskega nasilja nad novinarji), 
Strasbourg, 3. september 2020.

16  Komisarka za človekove pravice pri 
Svetu Evrope, izjava z naslovom Bulgaria 
must investigate police violence against 
journalists (Bolgarija mora preiskati 
primere policijskega nasilja nad novinarji), 
Strasbourg, 3. september 2020.
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