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5.10.2020 B9-0309/44

Grozījums Nr. 44
Roberta Metsola
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
Tiesiskums un pamattiesības Bulgārijā

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. pauž viennozīmīgu atbalstu 
Bulgārijas iedzīvotājiem viņu likumīgajās 
prasībās un vēlmēs pēc tiesiskuma, 
pārredzamības, pārskatatbildības un 
demokrātijas; pauž stingru pārliecību, ka 
miermīlīgas demonstrācijas ir 
pamattiesības ikvienā demokrātiskā valstī, 
un atbalsta cilvēku tiesības protestēt 
miermīlīgi; nosoda jebkāda veida 
vardarbību pret miermīlīgām 
demonstrācijām; uzsver, ka vienmēr ir 
jāievēro vārda brīvība un informācijas 
brīvība; akcentē, ka vardarbības un 
nesamērīga spēka izmantošana nav 
pieņemama; pauž īpašas bažas par 
apgalvojumiem par spēka lietošanu pret 
sievietēm un bērniem, tostarp bērniem ar 
invaliditāti; pauž bažas par 
nelikumīgajām un pārmērīgajām 
revīzijām, kas veiktas privātos 
uzņēmumos, kuri ir publiski pauduši 
atbalstu protestiem; nosoda vardarbīgo un 
nesamērīgo policijas intervenci protestu 
laikā 2020. gada jūlijā, augustā un 
septembrī; aicina Bulgārijas varas 
iestādes nodrošināt policijas ātrās 
reaģēšanas vienību rīcības pārredzamu, 
objektīvu un efektīvu izmeklēšanu;

11. pauž viennozīmīgu atbalstu 
Bulgārijas iedzīvotājiem viņu likumīgajās 
prasībās un vēlmēs pēc tiesiskuma, 
pārredzamības, pārskatatbildības un 
demokrātijas; pauž stingru pārliecību, ka 
miermīlīgas demonstrācijas ir 
pamattiesības ikvienā demokrātiskā valstī, 
un atbalsta cilvēku tiesības protestēt 
miermīlīgi; nosoda jebkāda veida 
vardarbību pret miermīlīgām 
demonstrācijām; uzsver, ka vienmēr ir 
jāievēro vārda brīvība un informācijas 
brīvība; akcentē, ka vardarbības un 
nesamērīga spēka izmantošana nav 
pieņemama; nosoda vardarbīgos un 
nesamērīgos intervences pasākumus 
protestu un miermīlīgo demonstrāciju 
laikā; aicina attiecīgās iestādes nodrošināt 
pārredzamu, objektīvu, neatkarīgu un 
efektīvu izmeklēšanu, ja ir aizdomas par 
pārmērīga spēka izmantošanu vai ja tas, 
iespējams, ticis izmantots; atgādina, ka 
tiesībaizsardzības iestādēm ir jāatbild par 
savu pienākumu izpildi un par tiesiskā un 
operatīvā regulējuma ievērošanu;
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5.10.2020 B9-0309/45

Grozījums Nr. 45
Roberta Metsola
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
Tiesiskums un pamattiesības Bulgārijā

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. pauž bažas par to, ka personām, 
kurām var būt vajadzīga starptautiskā 
aizsardzība, ir liegts ieceļot Bulgārijas 
teritorijā vai arī šīs personas ir tikušas 
izraidītas, dažkārt piespiedu kārtā, bez 
iespējas pieprasīt patvērumu vai 
individuālu novērtējumu14; jo īpaši pauž 
bažas par Turcijas opozīcijas locekļu 
satraucošo izraidīšanu, pārkāpjot 
starptautiskos līgumus un neraugoties uz 
kompetento Bulgārijas tiesu izdotiem 
derīgiem tiesu15 nolēmumiem; aicina 
Bulgārijas varas iestādes nodrošināt 
patvēruma tiesību aktu un prakses pilnīgu 
atbilstību patvēruma acquis un 
Pamattiesību hartai; aicina Komisiju 
jautājumu par pārkāpumu procedūras 
uzsākšanu pret Bulgāriju noteikt par 
prioritāti;
___________________
14 ANO Cilvēktiesību komiteja, noslēguma 
secinājumi par Bulgārijas ceturto regulāro 
ziņojumu, 2018. gada 15. novembris, 
29. un 30. punkts;
15 Eiropas Cilvēktiesību tiesa (pieteikums 
tiek skatīts), Abdullah Büyük / Bulgārija 
(pieteikums Nr. 23843/17); ASV Valsts 
departaments, Demokrātijas, cilvēktiesību 
un darba birojs, Bulgārija, 2016. gada 
ziņojums par cilvēktiesībām, 16. lpp.

19. pauž bažas par to, ka personām, 
kurām var būt vajadzīga starptautiskā 
aizsardzība, ir liegts ieceļot Bulgārijas 
teritorijā vai arī šīs personas ir tikušas 
izraidītas, dažkārt piespiedu kārtā, bez 
iespējas pieprasīt patvērumu vai 
individuālu novērtējumu14; aicina 
Bulgārijas varas iestādes nodrošināt 
patvēruma tiesību aktu un prakses pilnīgu 
atbilstību patvēruma acquis un 
Pamattiesību hartai; aicina Komisiju kā 
Līgumu sargātāju vajadzības gadījumā 
sākt pienākumu neizpildes procedūras, ja 
ir aizdomas par ES tiesību aktu 
pārkāpumu;

___________________
14 ANO Cilvēktiesību komiteja, noslēguma 
secinājumi par Bulgārijas ceturto regulāro 
ziņojumu, 2018. gada 15. novembris, 
29. un 30. punkts;
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5.10.2020 B9-0309/46

Grozījums Nr. 46
Roberta Metsola
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
Tiesiskums un pamattiesības Bulgārijā

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. norāda, ka Bulgārija ir uzrādījusi 
zināmu progresu SPM ietvaros; aicina 
Bulgārijas valdību, turpinot savu saistību 
izpildi, sadarboties ar Komisiju saskaņā ar 
lojālas sadarbības principu, kā noteikts 
LES; aicina Bulgārijas varas iestādes 
atturēties no jebkādu tādu vienpusēju 
reformu veikšanas, kas apdraudētu 
tiesiskuma ievērošanu, jo īpaši tiesu varas 
neatkarību un varas dalīšanu; norāda, ka 
Komisija ir norādījusi, ka tā vēl neatcels 
Bulgārijai paredzēto SPM; aicina Komisiju 
SPM ietvaros turpināt uzraudzīt tiesu 
sistēmas reformu un cīņu pret korupciju 
Bulgārijā, kamēr vēl nav ieviests pilnībā 
funkcionējošs demokrātijas, tiesiskuma un 
pamattiesību ievērošanas uzraudzībai 
paredzēts mehānisms, kas būtu vienādi 
piemērojams visām dalībvalstīm; turklāt 
aicina Komisiju vajadzības gadījumā 
izmantot citus pieejamos instrumentus, 
tostarp pienākumu neizpildes procedūras, 
tiesiskuma mehānismu un budžeta 
instrumentus, tiklīdz tie būs pieejami;

21. norāda uz Bulgārijas panākto 
progresu saskaņā ar sadarbības un 
pārbaudes mehānismu; aicina Bulgārijas 
valdību, turpinot savu saistību izpildi, 
sadarboties ar Komisiju saskaņā ar lojālas 
sadarbības principu, kā noteikts LES; 
aicina Bulgārijas varas iestādes atturēties 
no jebkādu tādu vienpusēju reformu 
veikšanas, kas apdraudētu tiesiskuma 
ievērošanu, jo īpaši tiesu varas neatkarību 
un varas dalīšanu; norāda, ka Komisija ir 
norādījusi, ka tā vēl neatcels Bulgārijai 
paredzēto SPM; uzskata, ka, ņemot vērā 
jaunāko Komisijas 2019. gada oktobra 
ziņojumu un tiesiskuma, demokrātijas un 
pamattiesību mehānisma ieviešanu, SPM 
Bulgārijai būtu jāatceļ; šajā kontekstā 
atgādina Parlamenta aicinājumu izveidot 
šādu mehānismu, kas aptvers visus LES 
2. panta aspektus un tiks vienādi, objektīvi 
un taisnīgi piemērots visām dalībvalstīm;
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5.10.2020 B9-0309/47

Grozījums Nr. 47
Roberta Metsola
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
Tiesiskums un pamattiesības Bulgārijā

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzsver, ka Bulgārijas valdībai 
sadarbībā ar Komisiju ir jānodrošina 
stingrāka kontrole pār to, kā tiek tērēti 
Savienības līdzekļi, un nekavējoties 
jānovērš bažas, ka nodokļu maksātāju 
nauda tiek izmantota, lai palielinātu ar 
valdošo partiju saistīto aprindu 
labklājību;

23. uzsver, ka Bulgārijas valdībai 
sadarbībā ar Komisiju ir jānodrošina 
stingrāka kontrole pār to, kā tiek tērēti 
Savienības līdzekļi, un nekavējoties 
jānovērš bažas par to, ka nodokļu 
maksātāju nauda netiek izmantota 
pienācīgi;

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/48

Grozījums Nr. 48
Roberta Metsola
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
Tiesiskums un pamattiesības Bulgārijā

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a atzinīgi vērtē to, ka, neraugoties uz 
problēmām, Bulgārijas Eiropas 
strukturālo un investīciju fondu 
pārvaldības un kontroles sistēma ir 
uzlabojusies un darbojas pareizi; atzinīgi 
vērtē Komisijas datus, kas liecina, ka 
Bulgārijā īstenoto finanšu korekciju 
procentuālā daļa no maksājumiem, kas 
saņemti no ES budžeta, bija tikai 0,9 %, 
kas ir puse no ES vidējā rādītāja; atzinīgi 
vērtē to, ka 2019. gadā Bulgārijas iestādes 
lauksaimniecības jomā piemēroja finanšu 
korekcijas vairāk nekā EUR 40 miljonu 
apmērā, kas ir divreiz vairāk nekā vidēji 
ES1a; uzsver, ka saskaņā ar OLAF sniegto 
informāciju valsts iestādes ir atklājušas 
un ziņojušas par aptuveni 1100 
pārkāpumu un krāpšanas gadījumiem un 
ka šo gadījumu finansiālā ietekme ir 1,7 
% no kopējiem maksājumiem (mazāk 
nekā vidēji ES); Atzinīgi vērtē to, ka 
laikposmā no 2015. līdz 2019. gadam pēc 
OLAF ieteikuma Bulgārija sāka 10 
izmeklēšanas salīdzinājumā ar ES vidējo 
rādītāju – 71b; atzinīgi vērtē Bulgārijas kā 
vienas no aktīvākajām dalībvalstīm lomu 
attiecībā uz ziņošanu ARACHNE riska 
novērtēšanas instrumentā1c; atzinīgi vērtē 
to, ka saskaņā ar Eiropas Revīzijas 
palātas sniegto informāciju Bulgārija jau 
2017. gadā bija viena no desmit 
dalībvalstīm ar pilnvērtīgu noziedzības 
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apkarošanas stratēģiju1d;
_____________________
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_EN.pdf 

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/49

Grozījums Nr. 49
Roberta Metsola
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
Tiesiskums un pamattiesības Bulgārijā

Rezolūcijas priekšlikums
23.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.b atzinīgi vērtē Bulgārijas 
pievienošanos Eiropas Prokuratūrai 
(EPPO) un ir pārliecināts, ka tās dalība 
EPPO pati par sevi nodrošinās stingrāku 
kontroli pār ES līdzekļu pareizu 
izmantošanu šajā jomā;

Or. en


