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5.10.2020 B9-0309/44

Ændringsforslag 44
Roberta Metsola
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. udtrykker sin uforbeholdne 
solidaritet med det bulgarske folk i deres 
legitime krav og forhåbninger om 
retfærdighed, gennemsigtighed, 
ansvarlighed og demokrati; tror fuldt og 
fast på, at fredelige demonstrationer er en 
grundlæggende rettighed i alle 
demokratiske lande, og støtter folkets ret til 
at protestere fredeligt; fordømmer enhver 
form for vold mod fredelige 
demonstrationer; understreger, at 
ytringsfriheden og informationsfriheden til 
enhver tid skal respekteres; understreger, at 
brug af vold og overdreven 
magtanvendelse er uacceptabel; giver 
udtryk for sin dybeste beklagelse over 
påstandene om magtanvendelse mod 
kvinder og børn, herunder børn med 
handicap; er bekymret over den ulovlige 
og overdrevne revision af private 
virksomheder, der offentligt har givet 
udtryk for deres støtte til protesterne; 
fordømmer politiets voldelige og 
uforholdsmæssige indgriben under 
protesterne i juli, august og september 
2020; opfordrer de bulgarske myndigheder 
til at sikre en gennemsigtig, upartisk og 
effektiv undersøgelse af politiets 
handlinger;

11. udtrykker sin uforbeholdne 
solidaritet med det bulgarske folk i deres 
legitime krav og forhåbninger om 
retfærdighed, gennemsigtighed, 
ansvarlighed og demokrati; tror fuldt og 
fast på, at fredelige demonstrationer er en 
grundlæggende rettighed i alle 
demokratiske lande, og støtter folkets ret til 
at protestere fredeligt; fordømmer enhver 
form for vold mod fredelige 
demonstrationer; understreger, at 
ytringsfriheden og informationsfriheden til 
enhver tid skal respekteres; understreger, at 
brug af vold og overdreven 
magtanvendelse er uacceptabel; fordømmer 
den voldelige og uforholdsmæssige 
indgriben under protester og fredelige 
demonstrationer; opfordrer de relevante 
myndigheder til at sikre en gennemsigtig, 
upartisk, uafhængig og effektiv 
efterforskning, når der er mistanke om 
eller påstået overdreven magtanvendelse; 
minder om, at de retshåndhævende 
myndigheder skal holdes ansvarlige for 
opfyldelsen af deres forpligtelser og deres 
overholdelse af retlige og operationelle 
rammer;

Or. en
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Ændringsforslag 45
Roberta Metsola
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. er bekymret over, at personer, der 
kan have behov for international 
beskyttelse, er blevet forhindret i at komme 
ind på bulgarsk område eller undertiden 
udvises med magt uden mulighed for at 
søge asyl eller en individuel vurdering14; er 
især bekymret over den foruroligende 
deportation af medlemmer af den tyrkiske 
opposition i strid med internationale 
traktater og til trods for gyldige kendelser 
afsagt af kompetente bulgarske 
domstole15; opfordrer de bulgarske 
myndigheder til at sikre fuld overholdelse 
af asyllovgivningen og -praksis med EU-
retten om asyl og chartret om 
grundlæggende rettigheder; opfordrer 
Kommissionen til at behandle 
traktatbrudsproceduren mod Bulgarien 
som en prioritet;
___________________
14 FN's Menneskerettighedskomité, 
afsluttende bemærkninger om den fjerde 
periodiske rapport om Bulgarien, 15. 
november 2018, punkt 29-30.
15 Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols dom, der 
afventer gennemførelse, Abdullah Büyük 
mod Bulgarien (anmodning nr. 
23843/17); United States Department of 
State, Bureau of Democracy, Human 
Rights and Labor, Bulgaria 2016 Human 

19. er bekymret over, at personer, der 
kan have behov for international 
beskyttelse, er blevet forhindret i at komme 
ind på bulgarsk område eller undertiden 
udvises med magt uden mulighed for at 
søge asyl eller en individuel vurdering14; 
opfordrer de bulgarske myndigheder til at 
sikre fuld overholdelse af asyllovgivningen 
og -praksis med EU-retten om asyl og 
chartret om grundlæggende rettigheder; 
opfordrer Kommissionen til som 
traktaternes vogter om nødvendigt at 
indlede traktatbrudsprocedurer, hvis der 
er mistanke om en overtrædelse af EU-
retten;

___________________
14 FN's Menneskerettighedskomité, 
afsluttende bemærkninger om den fjerde 
periodiske rapport om Bulgarien, 15. 
november 2018, punkt 29-30.
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Ændringsforslag 46
Roberta Metsola
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. bemærker, at Bulgarien har gjort 
visse fremskridt under mekanismen for 
samarbejde og kontrol; opfordrer den 
bulgarske regering til at samarbejde med 
Kommissionen i overensstemmelse med 
princippet om loyalt samarbejde som 
fastsat i TEU og fortsætte gennemførelsen 
af sine forpligtelser; opfordrer de bulgarske 
myndigheder til at afstå fra at gennemføre 
ensidige reformer, der vil bringe 
overholdelsen af retsstatsprincippet i fare, 
navnlig domstolenes uafhængighed og 
magtens tredeling; bemærker, at 
Kommissionen har meddelt, at den endnu 
ikke vil ophæve MSK for Bulgarien; 
opfordrer Kommissionen til fortsat at 
overvåge reformen af retsvæsenet og 
bekæmpelsen af korruption i Bulgarien 
inden for rammerne af mekanismen for 
samarbejde og kontrol, så længe der 
endnu ikke er indført en fuldt fungerende 
mekanisme til overvågning af respekten 
for demokratiet, retsstatsprincippet og de 
grundlæggende rettigheder, der gælder for 
alle medlemsstater; opfordrer endvidere 
Kommissionen til også at gøre brug af 
andre tilgængelige redskaber, hvor det er 
relevant, herunder 
traktatbrudsprocedurer, retsstatsrammen 
og budgetværktøjerne, når de er 
tilgængelige;

21. bemærker de fremskridt, som 
Bulgarien har gjort under mekanismen for 
samarbejde og kontrol ; opfordrer den 
bulgarske regering til at samarbejde med 
Kommissionen i overensstemmelse med 
princippet om loyalt samarbejde som 
fastsat i TEU og fortsætte gennemførelsen 
af sine forpligtelser; opfordrer de bulgarske 
myndigheder til at afstå fra at gennemføre 
ensidige reformer, der vil bringe 
overholdelsen af retsstatsprincippet i fare, 
navnlig domstolenes uafhængighed og 
magtens tredeling; bemærker, at 
Kommissionen har meddelt, at den endnu 
ikke vil ophæve MSK for Bulgarien; 
mener, at mekanismen for samarbejde og 
kontrol for Bulgarien bør ophæves i lyset 
af Kommissionens seneste 
overvågningsrapport fra oktober 2019 og 
indførelsen af en mekanisme for 
retsstatsprincippet, demokrati og 
grundlæggende rettigheder; minder i 
denne forbindelse om Parlamentets 
opfordring til at skabe en sådan 
mekanisme, der dækker alle aspekter af 
artikel 2 i TEU og finder lige, objektiv og 
retfærdig anvendelse på alle 
medlemsstater;
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Ændringsforslag 47
Roberta Metsola
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. understreger behovet for, at den 
bulgarske regering i samarbejde med 
Kommissionen sikrer en strengere kontrol 
med den måde, hvorpå EU-midlerne 
anvendes, og straks tager hånd om 
bekymringer for, at skatteydernes penge 
bruges til at berige udvalgte kredse, der 
har forbindelser til regeringspartiet;

23. understreger behovet for, at den 
bulgarske regering i samarbejde med 
Kommissionen sikrer en strengere kontrol 
med den måde, hvorpå EU-midlerne 
anvendes, og straks tager hånd om 
bekymringer for, at skatteydernes penge 
ikke bruges på passende vis;

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/48

Ændringsforslag 48
Roberta Metsola
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien

Forslag til beslutning
Punkt 23 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23a. glæder sig over, at Bulgariens 
system for forvaltning af og kontrol med 
de europæiske struktur- og 
investeringsfonde er blevet bedre og 
fungerer korrekt på trods af 
udfordringerne; glæder sig over 
Kommissionens data, der viser, at de 
gennemførte finansielle korrektioner som 
en procentdel af de modtagne betalinger 
fra EU-budgettet kun udgjorde 0,9 % i 
Bulgarien, hvilket er det halve af EU-
gennemsnittet; glæder sig over, at de 
bulgarske myndigheder i 2019 foretog 
finansielle korrektioner på over 40 mio. 
EUR på landbrugsområdet, hvilket er det 
dobbelte af EU-gennemsnittet1a; 
understreger, at landets myndigheder 
ifølge OLAF opdagede og indberettede 
1 100 uregelmæssigheder og tilfælde af 
svig, og at de finansielle virkninger af de 
pågældende tilfælde er 1,7 % af de 
samlede betalinger (lavere end EU-
gennemsnittet); glæder sig over, at 
Bulgarien i perioden 2015-2019 som 
opfølgning på OLAF's henstilling 
indledte 10 undersøgelser, mens EU-
gennemsnittet var 71b; glæder sig over 
Bulgariens rolle som en af de mest aktive 
medlemsstater, når det gælder 
rapportering i risikoberegningsredskabet 
Arachne1c; glæder sig over, at Bulgarien 
ifølge Den Europæiske Revisionsret 
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allerede i 2017 var en af de ti 
medlemsstater, der havde en fuldt udviklet 
strategi for bekæmpelse af kriminalitet1d;
_____________________
1a https://ec.europa.eu/info/sites/info/files
/annual-management-and-performance-
report-2019_en_1.pdf 
1b https://ec.europa.eu/anti-
fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_201
9_en.pdf 
1c https://eucrim.eu/articles/implementati
on-effective-measures-against-fraud-and-
illegal-activities-cohesion-policies/#docx-
to-html-fn38 
1d https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAD
ocuments/SR19_06/SR_FRAUD_COHES
ION_DA.pdf 

Or. en
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Ændringsforslag 49
Roberta Metsola
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien

Forslag til beslutning
Punkt 23 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23b. glæder sig over Bulgariens 
tiltrædelse af Den Europæiske 
Anklagemyndighed (EPPO) og er 
overbevist om, at landets deltagelse i 
EPPO i sig selv vil give en strengere 
kontrol med den korrekte anvendelse af 
EU-midler i denne henseende;

Or. en


