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5.10.2020 B9-0309/44

Tarkistus 44
Roberta Metsola
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Bulgariassa

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. ilmaisee varauksettoman tukensa 
Bulgarian kansalle sen oikeutetuissa 
vaatimuksissa ja pyrkimyksissä 
oikeudenmukaisuuteen, avoimuuteen, 
vastuuvelvollisuuteen ja demokratiaan; 
uskoo vakaasti, että rauhanomaiset 
mielenosoitukset ovat perusoikeus kaikissa 
demokraattisissa maissa, ja tukee ihmisten 
oikeutta rauhanomaisiin mielenosoituksiin; 
tuomitsee kaikenlaisen väkivallan 
rauhanomaisia mielenosoituksia vastaan; 
korostaa, että sananvapautta ja 
tiedonvälityksen vapautta on kunnioitettava 
kaikkina aikoina; painottaa, että väkivallan 
käyttöä ja suhteetonta voimankäyttöä ei 
voida hyväksyä; on erityisen tyrmistynyt 
väitteistä, jotka koskevat naisiin ja lapsiin, 
myös vammaisiin lapsiin, kohdistuvaa 
voimankäyttöä; on huolissaan sellaisten 
yksityisten yritysten laittomista ja 
liiallisista tarkastuksista, jotka ovat 
julkisesti ilmaisseet tukensa 
mielenosoituksille; tuomitsee poliisin 
väkivaltaiset ja suhteettomat toimet 
Bukarestissa heinä-, elo- ja syyskuussa 
2020 järjestettyjen mielenosoitusten 
aikana; kehottaa Bulgarian viranomaisia 
varmistamaan poliisin toimien 
täysimääräisen, avoimen, puolueettoman 
ja tehokkaan tutkinnan;

11. ilmaisee varauksettoman tukensa 
Bulgarian kansalle sen oikeutetuissa 
vaatimuksissa ja pyrkimyksissä 
oikeudenmukaisuuteen, avoimuuteen, 
vastuuvelvollisuuteen ja demokratiaan; 
uskoo vakaasti, että rauhanomaiset 
mielenosoitukset ovat perusoikeus kaikissa 
demokraattisissa maissa, ja tukee ihmisten 
oikeutta rauhanomaisiin mielenosoituksiin; 
tuomitsee kaikenlaisen väkivallan 
rauhanomaisia mielenosoituksia vastaan; 
korostaa, että sananvapautta ja 
tiedonvälityksen vapautta on kunnioitettava 
kaikkina aikoina; painottaa, että väkivallan 
käyttöä ja suhteetonta voimankäyttöä ei 
voida hyväksyä; tuomitsee väkivaltaiset ja 
suhteettomat toimet protestien ja 
rauhanomaisten mielenosoitusten aikana; 
kehottaa asiasta vastaavia viranomaisia 
varmistamaan avoimen, puolueettoman ja 
tehokkaan tutkinnan, jos voimankäytön 
epäillään tai väitetään olleen liiallista; 
muistuttaa, että lainvalvontaviranomaisia 
on aina pidettävä vastuullisina siitä, että 
ne täyttävät velvollisuutensa ja 
noudattavat asiaankuuluvia oikeudellisia 
kehyksiä ja toimintakehyksiä;
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5.10.2020 B9-0309/45

Tarkistus 45
Roberta Metsola
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Bulgariassa

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. on huolissaan siitä, että 
kansainvälistä suojelua mahdollisesti 
tarvitsevia henkilöitä on estetty saapumasta 
Bulgarian alueelle tai karkotettu ajoittain 
jopa voimakeinoin ilman mahdollisuutta 
hakea turvapaikkaa tai yksilöllistä 
arviointia14; on erityisen huolissaan 
Turkin opposition jäsenten 
huolestuttavasta karkottamisesta 
kansainvälisten sopimusten vastaisesti ja 
toimivaltaisten bulgarialaisten 
tuomioistuinten antamista pätevistä 
päätöksistä huolimatta15; kehottaa 
Bulgarian viranomaisia varmistamaan, että 
turvapaikkalainsäädäntö ja -käytännöt ovat 
täysin turvapaikkasäännöstön ja 
perusoikeuskirjan mukaisia; kehottaa 
komissiota käsittelemään Bulgariaa 
vastaan aloitettua rikkomusmenettelyä 
ensisijaisena asiana;

___________________
14 YK:n ihmisoikeuskomitea, 
loppupäätelmät neljännestä Bulgariaa 
koskevasta määräaikaiskatsauksesta, 15. 
marraskuuta 2018, 29–30 kohta;
15 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, 
vireillä, Abdullah Büyük v. Bulgaria 
(hakemus nro 23843/17); Yhdysvaltojen 
oikeusministeriö, demokratia-, 
ihmisoikeus- ja työvirasto, Bulgariaa 

19. on huolissaan siitä, että 
kansainvälistä suojelua mahdollisesti 
tarvitsevia henkilöitä on estetty saapumasta 
Bulgarian alueelle tai karkotettu ajoittain 
jopa voimakeinoin ilman mahdollisuutta 
hakea turvapaikkaa tai yksilöllistä 
arviointia14; kehottaa Bulgarian 
viranomaisia varmistamaan, että 
turvapaikkalainsäädäntö ja -käytännöt ovat 
täysin turvapaikkasäännöstön ja 
perusoikeuskirjan mukaisia; kehottaa 
komissiota perussopimusten valvojana 
käynnistämään tarvittaessa 
rikkomusmenettelyjä, jos epäillään EU:n 
lainsäädännön rikkomista;

___________________
14 YK:n ihmisoikeuskomitea, 
loppupäätelmät neljännestä Bulgariaa 
koskevasta määräaikaiskatsauksesta, 15. 
marraskuuta 2018, 29–30 kohta;
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koskeva ihmisoikeusraportti 2016, s. 16.
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5.10.2020 B9-0309/46

Tarkistus 46
Roberta Metsola
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Bulgariassa

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. panee merkille, että Bulgaria on 
edistynyt jonkin verran yhteistyö- ja 
seurantamekanismin puitteissa; kehottaa 
Bulgarian hallitusta tekemään yhteistyötä 
komission kanssa SEU:ssa vahvistetun 
vilpittömän yhteistyön periaatteen 
mukaisesti sitoumustensa täytäntöönpanon 
jatkamiseksi; kehottaa Bulgarian 
viranomaisia pidättymään kaikista 
yksipuolisista uudistuksista, jotka 
vaarantaisivat oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamisen ja erityisesti oikeuslaitoksen 
riippumattomuuden ja vallanjaon; panee 
merkille, että komissio on ilmoittanut, ettei 
se poista vielä Bulgariaa koskevaa 
yhteistyö- ja seurantamekanismia; kehottaa 
komissiota jatkamaan oikeuslaitoksen 
uudistuksen sekä korruption torjunnan 
seurantaa Bulgariassa yhteistyö- ja 
seurantamekanismin puitteissa niin 
kauan kunnes täysin toimiva 
demokratian, oikeusvaltion ja 
perusoikeuksien kunnioittamisen 
seurantamekanismi, jota sovelletaan 
yhtäläisesti kaikkiin jäsenvaltioihin, on 
käytössä; kehottaa lisäksi komissiota 
hyödyntämään tarvittaessa myös muita 
käytettävissä olevia välineitä, kuten 
rikkomusmenettelyjä, 
oikeusvaltiotoimintakehystä ja 
talousarviovälineitä, kun ne ovat 
saatavilla;

21. panee merkille Bulgarian 
saavuttaman edistyksen yhteistyö- ja 
seurantamekanismin puitteissa; kehottaa 
Bulgarian hallitusta tekemään yhteistyötä 
komission kanssa SEU:ssa vahvistetun 
vilpittömän yhteistyön periaatteen 
mukaisesti sitoumustensa täytäntöönpanon 
jatkamiseksi; kehottaa Bulgarian 
viranomaisia pidättymään kaikista 
yksipuolisista uudistuksista, jotka 
vaarantaisivat oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamisen ja erityisesti oikeuslaitoksen 
riippumattomuuden ja vallanjaon; panee 
merkille, että komissio on ilmoittanut, ettei 
se poista vielä Bulgariaa koskevaa 
yhteistyö- ja seurantamekanismia; katsoo, 
että komission viimeisin seurantaraportti 
lokakuulta 2019 ja oikeusvaltiota, 
demokratiaa ja perusoikeuksia koskevan 
mekanismin käyttöönotto huomioon 
ottaen Bulgariaa koskeva yhteistyö- ja 
seurantamekanismi olisi lakkautettava; 
muistuttaa tässä yhteydessä parlamentin 
kehotuksesta luoda mekanismi, joka 
kattaa kaikki SEU-sopimuksen 2 artiklan 
näkökohdat ja jota sovelletaan 
yhtäläisesti, objektiivisesti ja 
oikeudenmukaisesti kaikkiin 
jäsenvaltioihin;
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5.10.2020 B9-0309/47

Tarkistus 47
Roberta Metsola
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Bulgariassa

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että Bulgarian hallituksen 
on yhteistyössä komission kanssa 
varmistettava unionin varojen käytön 
tiukempi valvonta ja puututtava 
välittömästi huolenaiheeseen siitä, että 
veronmaksajien rahoja käytetään 
valtaapitävän puolueen lähipiirien 
rikastuttamiseen;

23. korostaa, että Bulgarian hallituksen 
on yhteistyössä komission kanssa 
varmistettava unionin varojen käytön 
tiukempi valvonta ja puututtava 
välittömästi huolenaiheeseen siitä, että 
veronmaksajien rahoja ei käytetä 
asianmukaisesti;
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5.10.2020 B9-0309/48

Tarkistus 48
Roberta Metsola
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Bulgariassa

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. pitää myönteisenä, että haasteista 
huolimatta Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen hallinto- ja 
valvontajärjestelmä Bulgariassa on 
parantunut ja toimii asianmukaisesti; 
suhtautuu myönteisesti komission 
tietoihin, joiden mukaan 
rahoitusoikaisujen prosenttiosuus EU:n 
talousarviosta saaduista maksuista oli 
Bulgariassa vain 0,9 prosenttia, mikä on 
puolet EU:n keskiarvosta; pitää 
myönteisenä, että Bulgarian viranomaiset 
määräsivät vuonna 2019 maatalouden 
alalla yli 40 miljoonan euron 
rahoitusoikaisut, mikä on kaksi kertaa 
enemmän kuin EU:n keskiarvo1 a; 
korostaa, että OLAFin mukaan maan 
viranomaiset havaitsivat noin 1 100 
sääntöjenvastaisuutta ja petostapausta ja 
raportoivat niistä ja että näiden tapausten 
taloudellinen vaikutus on 1,7 prosenttia 
kaikista maksuista (alle EU:n 
keskiarvon); panee tyytyväisenä merkille, 
että vuosina 2015–2019 Bulgaria 
käynnisti OLAFin suosituksen mukaisesti 
kymmenen tutkimusta, kun EU:n 
keskiarvo oli seitsemän1 b; pitää 
myönteisenä Bulgarian roolia yhtenä 
aktiivisimmista jäsenvaltioista riskien 
pisteytykseen käytettävän Arachne-
välineen1 c raportoinnissa; pitää 
myönteisenä, että 
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tilintarkastustuomioistuimen mukaan 
Bulgaria oli jo vuonna 2017 yksi niistä 
kymmenestä jäsenvaltiosta, joilla oli 
kattava strategia rikollisuuden 
torjumiseksi1 d;
_____________________
1 a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/an
nual-management-and-performance-
report-2019_en_1.pdf 
1 b https://ec.europa.eu/anti-
fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_201
9_en.pdf 
1 c 
https://eucrim.eu/articles/implementation-
effective-measures-against-fraud-and-
illegal-activities-cohesion-policies/#docx-
to-html-fn38 
1 d 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR19_06/SR_FRAUD_COHESIO
N_EN.pdf 
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5.10.2020 B9-0309/49

Tarkistus 49
Roberta Metsola
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Bulgariassa

Päätöslauselmaesitys
23 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 b. pitää myönteisenä Bulgarian 
liittymistä Euroopan syyttäjänvirastoon 
(EPPO) ja luottaa siihen, että sen 
osallistuminen Euroopan 
syyttäjänvirastoon merkitsee jo itsessään 
EU:n varojen asianmukaisen käytön 
tiukempaa valvontaa;

Or. en


