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5.10.2020 B9-0309/34

Ändringsförslag 34
Roberta Metsola
för PPE-gruppen

Förslag till resolution B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien

Förslag till resolution
Skäl T

Förslag till resolution Ändringsförslag

T. Bulgarien har fortfarande många 
institutionella brister, särskilt när det gäller 
rättsväsendets oberoende. Dessa brister har 
kommissionen under årens lopp påpekat i 
sina rapporter inom ramen för samarbets- 
och kontrollmekanismen. I den senaste 
rapporten om samarbets- och 
kontrollmekanismen, som offentliggjordes 
den 22 oktober 2019, konstaterade 
kommissionen dock att de framsteg som 
Bulgarien gjort inom ramen för samarbets- 
och kontrollmekanismen var tillräckliga för 
att fullgöra de åtaganden som landet ingick 
vid anslutningen till unionen, och 
rekommenderade därför att 
övervakningsmekanismen skulle upphävas. 
När kommissionen väl har tagit hänsyn till 
parlamentets och rådets synpunkter måste 
den fortfarande fatta ett slutgiltigt beslut 
om att upphäva samarbets- och 
kontrollmekanismen. I en skrivelse 
uttryckte talman Sassoli sitt stöd för 
upphävandet av mekanismen. Samtidigt 
betonade han emellertid behovet av att 
genomföra och verkställa åtagandena och 
reformerna, och underströk situationen för 
rättsväsendets oberoende, korruption och 
mediefrihet.

T. Vid sitt EU-tillträde hade 
Bulgarien många institutionella brister, 
särskilt när det gäller rättsväsendets 
oberoende. Dessa brister har kommissionen 
under årens lopp påpekat i sina rapporter 
inom ramen för samarbets- och 
kontrollmekanismen. I den senaste 
rapporten om samarbets- och 
kontrollmekanismen, som offentliggjordes 
den 22 oktober 2019, konstaterade 
kommissionen dock att de framsteg som 
Bulgarien gjort inom ramen för samarbets- 
och kontrollmekanismen var tillräckliga för 
att fullgöra de åtaganden som landet ingick 
vid anslutningen till unionen, och 
rekommenderade därför att 
övervakningsmekanismen skulle upphävas. 
När kommissionen väl har tagit hänsyn till 
parlamentets och rådets synpunkter måste 
den fortfarande fatta ett slutgiltigt beslut 
om att upphäva samarbets- och 
kontrollmekanismen. I en skrivelse 
uttryckte parlamentet sitt stöd för 
upphävandet av mekanismen. Samtidigt 
betonade det behovet av att genomföra och 
verkställa åtagandena och reformerna, och 
underströk situationen för rättsväsendets 
oberoende, korruption och mediefrihet. 
Enligt kommissionen är politisk stabilitet i 
Bulgarien också viktigt för att uppfylla 
riktmärkena enligt samarbets- och 
kontrollmekanismen. Inrättandet av 
samarbets- och samordningsrådet som en 
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mekanism för efterhandskontroll är 
lovvärt.

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/35

Ändringsförslag 35
Roberta Metsola
för PPE-gruppen

Förslag till resolution B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet beklagar djupt 
att händelseutvecklingen i Bulgarien har 
lett till en betydande försämring när det 
gäller respekten för rättsstatsprincipen, 
demokratin och de grundläggande 
rättigheterna, inbegripet rättsväsendets 
oberoende, maktfördelningen, kampen 
mot korruption och mediefriheten. 
Parlament uttrycker sin solidaritet med 
det bulgariska folket i dess rättmätiga 
krav på och strävan efter rättvisa, 
öppenhet, ansvarsutkrävande och 
demokrati.

utgår

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/36

Ändringsförslag 36
Roberta Metsola
för PPE-gruppen

Förslag till resolution B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet beklagar djupt 
att händelseutvecklingen i Bulgarien har 
lett till en betydande försämring när det 
gäller respekten för rättsstatsprincipen, 
demokratin och de grundläggande 
rättigheterna, inbegripet rättsväsendets 
oberoende, maktfördelningen, kampen 
mot korruption och mediefriheten. 
Parlament uttrycker sin solidaritet med det 
bulgariska folket i dess rättmätiga krav på 
och strävan efter rättvisa, öppenhet, 
ansvarsutkrävande och demokrati.

1. Europaparlamentet konstaterar att 
det råder ett allt sämre politiskt klimat 
präglat av en pågående polarisering i det 
bulgariska samhället och mellan de 
huvudsakliga politiska aktörerna samt en 
minskande tilltro till offentliga 
institutioner. Parlamentet välkomnar de av 
kommissionen uppmärksammade 
nyheterna att Bulgarien har beviljat 
allmän tillgång till egendoms- och 
intressedeklarationer från högt uppsatta 
ämbetsmän. Parlamentet välkomnar 
Bulgariens regelverk för bekämpande av 
intressekonflikter1a.
______________
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

Ändringsförslag 37
Roberta Metsola
för PPE-gruppen

Förslag till resolution B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att det 
är av högsta vikt att garantera fullständig 
respekt för de värden som anges i artikel 2 
i EU-fördraget och för de grundläggande 
rättigheter som fastställs i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna. Parlamentet 
uppmanar de bulgariska myndigheterna att 
säkerställa fullständig och ovillkorlig 
respekt för dessa värden och rättigheter.

2. Europaparlamentet betonar att det 
är av högsta vikt att garantera fullständig 
respekt för de värden som anges i artikel 2 
i EU-fördraget och för de grundläggande 
rättigheter som fastställs i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna. Parlamentet 
uppmanar de bulgariska myndigheterna att 
säkerställa fullständig och ovillkorlig 
respekt för dessa värden och rättigheter. 
Parlamentet välkomnar kommissionens 
iakttagelse att Bulgarien under de senaste 
åren genomgripande har reformerat sina 
rättsliga och institutionella ramar för 
korruptionsbekämpning och att reformen 
har lett till förbättrat samarbete mellan 
landets nationella myndigheter1a.
______________
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

Ändringsförslag 38
Roberta Metsola
för PPE-gruppen

Förslag till resolution B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar 
antagandet vid andra behandlingen av 
ändringarna av den bulgariska vallagen. 
Parlamentet noterar med oro att det 
bulgariska parlamentet för närvarande 
håller på att anta en ny vallag, medan 
ordinarie parlamentsval måste hållas inom 
högst sju månader. Parlamentet uppmanar 
de bulgariska myndigheterna att se till att 
vallagstiftningen är helt förenlig med alla 
rekommendationer från 
Venedigkommissionen och OSSE/ODIHR, 
särskilt när det gäller att behålla de 
grundläggande delarna av vallagen, som 
inte bör kunna ändras mindre än ett år 
före ett val.

4. Europaparlamentet noterar 
antagandet vid andra behandlingen av 
ändringarna av den bulgariska vallagen. 
Parlamentet noterar att det bulgariska 
parlamentet för närvarande håller på att 
ändra vallagen, som kommer att gälla vid 
nästa parlamentsval. Parlamentet 
uppmanar de bulgariska myndigheterna att 
se till att vallagstiftningen är helt förenlig 
med alla rekommendationer från 
Venedigkommissionen och OSSE/ODIHR.

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/39

Ändringsförslag 39
Roberta Metsola
för PPE-gruppen

Förslag till resolution B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet är fast övertygat 
om att det bulgariska parlamentet bör ha 
en nyckelroll i att säkerställa 
ansvarsskyldighet för den verkställande 
makten och att det är en del av de 
nödvändiga kontroller och motvikter som 
behövs för att upprätthålla 
rättsstatsprincipen. Parlamentet oroas över 
att den styrande majoriteten antar ny 
lagstiftning i all hast, ofta utan 
vederbörliga debatter eller samråd med 
berörda parter. Parlamentet noterar att 
allmänhetens förtroende för Bulgariens 
parlament är mycket lågt. Parlamentet 
beklagar de restriktioner som nyligen 
införts för journalister i 
nationalförsamlingens lokaler, som 
begränsar deras tillträde till 
parlamentsledamöterna och därmed även 
möjligheterna till mediegranskning av 
lagstiftningsarbetet.

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

5. Europaparlamentet är fast övertygat 
om att nationalförsamlingen bör ha en 
nyckelroll i att säkerställa 
ansvarsskyldighet för den verkställande 
makten och att det är en del av de 
nödvändiga kontroller och motvikter som 
behövs för att upprätthålla 
rättsstatsprincipen. Parlamentet uppmanar 
den bulgariska regeringen att säkerställa 
att lagförslag utarbetas efter en verklig 
debatt och i nära samarbete med berörda 
parter. Parlamentet noterar de restriktioner 
som nyligen införts för journalister i 
nationalförsamlingens lokaler och som 
även är kopplade till covid-19-situationen 
men som dock inte får hindra mediernas 
granskning av lagstiftningsarbetet.

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

Ändringsförslag 40
Roberta Metsola
för PPE-gruppen

Förslag till resolution B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet är djupt 
bekymrat över att vissa systemrelaterade 
problem inom rättsväsendet, som fastställts 
av Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna och Venedigkommissionen, 
kvarstår, särskilt när det gäller 
bestämmelserna om Högsta rättsrådet och 
riksåklagaren, och i synnerhet avsaknaden 
av effektiva mekanismer för 
ansvarsutkrävande och fungerande 
kontroller och motvikter av dessa ämbetens 
arbete. Parlamentet insisterar på att de 
bulgariska myndigheterna fullt ut ska följa 
Europadomstolens rättspraxis och 
Venedigkommissionens och Grecos 
rekommendationer avseende rättsväsendet, 
särskilt Högsta rättsrådet och 
riksåklagarens ställning, för att säkerställa 
rättsväsendets oberoende. Parlamentet 
noterar att det i kommissionens rapport av 
den 22 oktober 2019 om framsteg i 
Bulgarien inom ramen för samarbets- och 
kontrollmekanismen nämns att en bred 
debatt har ägt rum i medierna, där vissa 
berörda parter har uttryckt oro över 
utnämningsförfarandet och 
huvudkandidaten till utnämningen som 
riksåklagare, och att gatuprotester har 
anordnats av organisationer i det civila 
samhället.

6. Europaparlamentet välkomnar 
förslaget till ändringar i konstitutionen, 
som syftar till att åtgärda vissa 
systemrelaterade problem inom 
rättsväsendet som fastställts av Europeiska 
domstolen för de mänskliga rättigheterna 
och Venedigkommissionen. Parlamentet 
noterar att vissa frågor för närvarande 
kvarstår, särskilt när det gäller 
bestämmelserna om Högsta rättsrådet och 
riksåklagaren, och i synnerhet effektiva 
mekanismer för ansvarsutkrävande och 
fungerande kontroller och motvikter av 
dessa ämbetens arbete. Parlamentet 
insisterar på att de bulgariska 
myndigheterna fullt ut ska följa 
Europadomstolens rättspraxis och 
Venedigkommissionens och Grecos 
rekommendationer avseende rättsväsendet, 
särskilt Högsta rättsrådet och 
riksåklagarens ställning, för att säkerställa 
rättsväsendets oberoende. Parlamentet 
noterar att det i kommissionens rapport av 
den 22 oktober 2019 om framsteg i 
Bulgarien inom ramen för samarbets- och 
kontrollmekanismen nämns att en bred 
debatt har ägt rum i medierna, där vissa 
berörda parter har uttryckt oro över 
utnämningsförfarandet och 
huvudkandidaten till utnämningen som 
riksåklagare, och att gatuprotester har 
anordnats av organisationer i det civila 
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samhället. Parlamentet noterar att 
riksåklagaren nominerades av 
åklagarkammaren vid Högsta rättsrådet 
och utsågs av presidenten efter beslut av 
Högsta rättsrådets plenum i enlighet med 
det bulgariska regelverket1a.
______________
1a Artikel 129.2 i Republiken Bulgariens 
konstitution.

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/41

Ändringsförslag 41
Roberta Metsola
för PPE-gruppen

Förslag till resolution B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet välkomnar att 
det enligt kommissionens rapport om 
rättsstatsprincipen i Bulgarien inleddes 
fler utredningar av korruption på hög 
nivå under första halvåret 20201a och att 
åtal väckts i ett antal fall. Parlamentet 
välkomnar att en ny kommande strategi 
mot korruption för 2021–2027 snart 
kommer att tillkännages och att den bör 
införas efter en offentlig diskussion.
______________
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

Ändringsförslag 42
Roberta Metsola
för PPE-gruppen

Förslag till resolution B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över den allvarliga försämringen av 
mediefriheten i Bulgarien under det senaste 
årtiondet. Parlamentet uppmanar de 
bulgariska myndigheterna att främja en 
gynnsam miljö för yttrandefriheten, särskilt 
genom att öka insynen i medieägandet, 
förhindra en alltför stor ägarkoncentration 
inom medier och distributionsnät, bland 
annat genom korrekt tillämpning av 
befintlig lagstiftning och genom att 
upphäva straffrättsliga bestämmelser mot 
förtal. Parlamentet understryker behovet 
av att göra sammansättningen av och 
mandatet för rådet för elektroniska medier 
mer oberoende och effektiva. Parlamentet 
är bekymrat över rapporterna om den 
fortsatta praxisen att påverka medierna 
genom att ge regeringsvänliga medier 
företräde vid tilldelningen av EU-medel.

8. Europaparlamentet uttrycker oro 
över försämringen av mediefriheten i 
Bulgarien under det senaste årtiondet, 
något som har bevittnats också i andra 
medlemsstater. Parlamentet uppmanar de 
bulgariska myndigheterna att främja en 
gynnsam miljö för yttrandefriheten, särskilt 
genom att öka insynen i medieägandet, 
förhindra en alltför stor ägarkoncentration 
inom medier och distributionsnät, bland 
annat genom korrekt tillämpning av 
befintlig lagstiftning. Parlamentet 
välkomnar antagandet och införandet av 
lagbestämmelser om att redovisa 
medieägande, såsom lagen om 
obligatorisk deposition av kopior av 
tryckalster och andra verk samt anmälan 
av distributörer och leverantörer av 
medietjänster. Parlamentet erkänner den 
roll rådet för elektroniska medier har som 
oberoende tillsynsmyndighet för 
audiovisuella medier. Parlamentet noterar 
att onlinemedier inte omfattas av 
öppenhetskrav på att redovisa ägande, 
och uttrycker oro över att kryphål i 
regelverket för onlinemedier ofta utnyttjas 
av proryska medier som vill dölja sina 
kopplingar till aktörer i tredjeländer och 
att desinformationskampanjer fortsatt är 
ett viktigt verktyg för att formulera och 
sprida antieuropeiska budskap och 
stereotyper1a.
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______________
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

Ändringsförslag 43
Roberta Metsola
för PPE-gruppen

Förslag till resolution B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet konstaterar att 
skyddet av journalister ligger i samhällets 
intresse. Parlamentet uppmanar de 
bulgariska myndigheterna att alltid 
garantera journalisters skydd och därmed 
skydda deras oberoende. Parlamentet 
fördömer i starka ordalag de fall där 
regeringskritiska journalister har blivit 
måltavlor för smutskastningskampanjer 
och uppmanar de bulgariska 
myndigheterna att upphöra med dessa 
odemokratiska metoder. Parlamentet 
beklagar djupt fallen av våld mot reportrar 
och förstörelse av deras tekniska 
utrustning. Parlamentet uppmanar med 
kraft de bulgariska myndigheterna att 
inleda en omfattande utredning av alla fall 
av våld mot journalister som bevakar 
protesterna. Parlamentet uppmanar de 
bulgariska myndigheterna att se till att 
poliser och andra tjänstemän respekterar 
pressfriheten och låter journalister och 
mediearbetare bevaka demonstrationer på 
ett säkert sätt. Parlamentet betonar att våld 
som utövas av statliga aktörer strider mot 
medlemsstaternas skyldighet att 
upprätthålla pressfriheten och skydda 
journalisters säkerhet16.

9.  Europaparlamentet konstaterar att 
skyddet av journalister ligger i samhällets 
intresse. Parlamentet uppmanar de 
bulgariska myndigheterna att alltid 
garantera journalisters skydd och därmed 
skydda deras oberoende. Parlamentet 
fördömer i starka ordalag de fall där 
journalister har blivit måltavlor för 
smutskastningskampanjer och uppmanar de 
bulgariska myndigheterna att fortsätta att 
stävja dessa odemokratiska metoder. 
Parlamentet beklagar djupt fallen av våld 
mot reportrar och förstörelse av deras 
tekniska utrustning. Parlamentet uppmanar 
med kraft de bulgariska myndigheterna att 
inleda en omfattande utredning av alla fall 
av våld mot journalister som bevakar 
protesterna. Parlamentet uppmanar de 
bulgariska myndigheterna att se till att 
poliser och andra tjänstemän respekterar 
pressfriheten och låter journalister och 
mediearbetare bevaka demonstrationer på 
ett säkert sätt. Parlamentet betonar att våld 
som utövas av statliga aktörer strider mot 
medlemsstaternas skyldighet att 
upprätthålla pressfriheten och skydda 
journalisters säkerhet16.

______________ ______________
16 Uttalande från Europarådets 
kommissarie för mänskliga rättigheter 

16 Uttalande från Europarådets 
kommissarie för mänskliga rättigheter 
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”Bulgarien måste utreda polisvåld mot 
journalister”, Strasbourg den 3 september 
2020.

”Bulgarien måste utreda polisvåld mot 
journalister”, Strasbourg den 3 september 
2020.

Or. en


