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Poprawka 44
Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. jednoznacznie popiera zasadne 
żądania i aspiracje obywateli Bułgarii 
dotyczące sprawiedliwości, przejrzystości, 
rozliczalności i demokracji; wyraża 
głębokie przekonanie, że pokojowe 
demonstracje stanowią prawo podstawowe 
w każdym demokratycznym kraju, i 
popiera prawo obywateli do pokojowych 
protestów; potępia wszelkie formy 
przemocy wobec pokojowych 
demonstracji; podkreśla, że należy zawsze 
szanować wolność słowa i wolność 
informacji; podkreśla, że użycie przemocy 
i nieproporcjonalnej siły jest 
niedopuszczalne; jest szczególnie 
zbulwersowany doniesieniami o użyciu 
siły wobec kobiet i dzieci, w tym dzieci z 
niepełnosprawnościami; z 
zaniepokojeniem odnotowuje bezprawne i 
nadmierne kontrole prowadzone w 
prywatnych przedsiębiorstwach, które 
publicznie poparły protesty; potępia 
brutalne i nieproporcjonalne interwencje 
policji podczas protestów w lipcu, sierpniu 
i wrześniu 2020 r.; wzywa władze 
bułgarskie do zapewnienia pełnego, 
przejrzystego, bezstronnego i skutecznego 
dochodzenia w sprawie działań policji;

11. jednoznacznie popiera zasadne 
żądania i aspiracje obywateli Bułgarii 
dotyczące sprawiedliwości, przejrzystości, 
rozliczalności i demokracji; wyraża 
głębokie przekonanie, że pokojowe 
demonstracje stanowią prawo podstawowe 
w każdym demokratycznym kraju, i 
popiera prawo obywateli do pokojowych 
protestów; potępia wszelkie formy 
przemocy wobec pokojowych 
demonstracji; podkreśla, że należy zawsze 
szanować wolność słowa i wolność 
informacji; podkreśla, że użycie przemocy 
i nieproporcjonalnej siły jest 
niedopuszczalne; potępia brutalne i 
nieproporcjonalne interwencje podczas 
protestów i pokojowych demonstracji; 
wzywa właściwe władze do zapewnienia 
przejrzystego, bezstronnego, niezależnego 
i skutecznego dochodzenia w przypadku 
podejrzeń lub zarzutów dotyczących 
nieproporcjonalnego użycia siły; 
przypomina, że organy ścigania muszą 
ponosić odpowiedzialność za wypełnianie 
swoich obowiązków i przestrzeganie ram 
prawnych i operacyjnych;
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Poprawka 45
Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zaniepokojeniem zauważa, że 
osoby, które być może potrzebują ochrony 
międzynarodowej, spotykają się z odmową 
wstępu na terytorium Bułgarii lub są 
wydalane, niekiedy siłą, bez możliwości 
złożenia wniosku o azyl lub indywidualną 
ocenę ich sprawy14; wyraża szczególne 
zaniepokojenie bulwersującą deportacją 
tureckich opozycjonistów z naruszeniem 
traktatów międzynarodowych i pomimo 
prawomocnych orzeczeń sądowych 
wydanych przez właściwe sądy 
bułgarskie15; wzywa władze bułgarskie do 
zapewnienia pełnej zgodności 
ustawodawstwa i praktyki w dziedzinie 
azylu z dorobkiem prawnym UE w tej 
dziedzinie i z Kartą praw podstawowych; 
wzywa Komisję do priorytetowego 
traktowania postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego przeciwko Bułgarii;
___________________
14 ONZ, Komisja Praw Człowieka, wnioski 
końcowe dotyczące czwartego 
sprawozdania okresowego nt. Bułgarii, 15 
listopada 2018 r., pkt 29 i 30.
15 Europejski Trybunał Praw Człowieka, 
skarga w toku, Abdullah Büyük przeciwko 
Bułgarii (skarga nr 23843/17); 
Departament Stanu Stanów 
Zjednoczonych, Biuro ds. Demokracji, 

19. z zaniepokojeniem zauważa, że 
osoby, które być może potrzebują ochrony 
międzynarodowej, spotykają się z odmową 
wstępu na terytorium Bułgarii lub są 
wydalane, niekiedy siłą, bez możliwości 
złożenia wniosku o azyl lub indywidualną 
ocenę ich sprawy14; wzywa władze 
bułgarskie do zapewnienia pełnej 
zgodności ustawodawstwa i praktyki w 
dziedzinie azylu z dorobkiem prawnym UE 
w tej dziedzinie i z Kartą praw 
podstawowych; wzywa Komisję jako 
strażniczkę traktatów do wszczęcia, w 
razie potrzeby, postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, jeśli istnieje podejrzenie 
naruszenia prawa UE;

___________________
14 ONZ, Komisja Praw Człowieka, wnioski 
końcowe dotyczące czwartego 
sprawozdania okresowego nt. Bułgarii, 15 
listopada 2018 r., pkt 29 i 30.
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Praw Człowieka i Pracy, Bułgaria, 
sprawozdanie dotyczące praw człowieka 
za 2016 r., s. 16.
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Poprawka 46
Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zauważa, że Bułgaria poczyniła 
pewne postępy w ramach mechanizmu 
współpracy i weryfikacji; wzywa rząd 
Bułgarii. aby współpracował z Komisją, 
zgodnie z zasadą lojalnej współpracy 
określoną w TUE, przy dalszej realizacji 
swoich zobowiązań; wzywa władze 
bułgarskie, aby powstrzymały się od 
jednostronnych reform, które zagrażałyby 
poszanowaniu praworządności, w 
szczególności jeśli chodzi o niezawisłość 
wymiaru sprawiedliwości i podział władz; 
zauważa, że Komisja poinformowała, że 
nie zniesie jeszcze mechanizmu 
współpracy i weryfikacji w odniesieniu do 
Bułgarii; wzywa Komisję, aby nadal 
monitorowała w ramach mechanizmu 
współpracy i weryfikacji reformę 
sądownictwa i walkę z korupcją w 
Bułgarii, do chwili wprowadzenia w pełni 
funkcjonującego mechanizmu służącego 
monitorowaniu poszanowania demokracji, 
praworządności i praw podstawowych, 
który miałby równe zastosowanie do 
wszystkich państw członkowskich; 
ponadto wzywa Komisję, aby w 
stosownych przypadkach korzystała też z 
innych dostępnych narzędzi, w tym z 
postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, 
z ram na rzecz praworządności i z 
narzędzi budżetowych, gdy tylko będą one 

21. zauważa postępy, jakie poczyniła 
Bułgaria w ramach mechanizmu 
współpracy i weryfikacji; wzywa rząd 
Bułgarii. aby współpracował z Komisją, 
zgodnie z zasadą lojalnej współpracy 
określoną w TUE, przy dalszej realizacji 
swoich zobowiązań; wzywa władze 
bułgarskie, aby powstrzymały się od 
jednostronnych reform, które zagrażałyby 
poszanowaniu praworządności, w 
szczególności jeśli chodzi o niezawisłość 
wymiaru sprawiedliwości i podział władz; 
zauważa, że Komisja poinformowała, że 
nie zniesie jeszcze mechanizmu 
współpracy i weryfikacji w odniesieniu do 
Bułgarii; uważa, że w świetle najnowszego 
sprawozdania monitorującego Komisji z 
października 2019 r. oraz wdrożenia 
mechanizmu na rzecz praworządności, 
demokracji i praw podstawowych należy 
znieść mechanizm współpracy i 
weryfikacji w odniesieniu do Bułgarii; 
przypomina w związku z tym apel 
Parlamentu o utworzenie takiego 
mechanizmu, który obejmie wszystkie 
aspekty art. 2 TUE i będzie miał równe, 
obiektywne i sprawiedliwe zastosowanie 
do wszystkich państw członkowskich;
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Or. en



AM\1215039PL.docx PE658.346v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

5.10.2020 B9-0309/47

Poprawka 47
Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że rząd Bułgarii musi 
zapewnić, we współpracy z Komisją, 
bardziej rygorystyczną kontrolę 
wydatkowania unijnych środków 
finansowych oraz niezwłocznie 
zareagować na zarzuty, że kręgi związane z 
partią rządzącą bogacą się z pieniędzy 
podatników;

23. podkreśla, że rząd Bułgarii musi 
zapewnić, we współpracy z Komisją, 
bardziej rygorystyczną kontrolę 
wydatkowania unijnych środków 
finansowych oraz niezwłocznie 
zareagować na zarzuty o niewłaściwe 
wydatkowanie pieniędzy podatników;

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/48

Poprawka 48
Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
– pomimo wyzwań – w bułgarskim 
systemie zarządzania europejskimi 
funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi i kontroli nad nimi 
nastąpiła poprawa i funkcjonuje on 
prawidłowo; z zadowoleniem przyjmuje 
dane Komisji wskazujące, że korekty 
finansowe wdrożone jako odsetek 
płatności otrzymanych z budżetu UE 
wynosiły w Bułgarii jedynie 0,9 %, co 
stanowi połowę średniej unijnej; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2019 r. 
w dziedzinie rolnictwa władze bułgarskie 
zastosowały korekty finansowe w 
wysokości ponad 40 mln EUR, czyli dwa 
razy wyższe niż średnia unijna 1a; 
podkreśla, że według OLAF władze tego 
kraju wykryły i zgłosiły około 1 100 
przypadków nieprawidłowości i nadużyć 
finansowych, a skutki finansowe tych 
przypadków wynoszą 1,7 % łącznej kwoty 
płatności (mniej niż średnia unijna); z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że w latach 
2015–2019 w następstwie zalecenia OLAF 
Bułgaria wszczęła 10 dochodzeń, podczas 
gdy średnia unijna wyniosła 71b; z 
zadowoleniem zauważa, że Bułgaria jest 
jednym z najbardziej aktywnych państw 
członkowskich pod względem zgłaszania z 
wykorzystaniem narzędzia oceny ryzyka 
ARACHNE1c; z zadowoleniem przyjmuje 
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fakt, że według Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego już w 2017 r. Bułgaria 
była jednym z dziesięciu państw 
członkowskich dysponujących w pełni 
rozwiniętą strategią zwalczania 
przestępczości1d;
_____________________
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/implementatio
n-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_PL.pdf 

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/49

Poprawka 49
Roberta Metsola
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. z zadowoleniem przyjmuje 
przystąpienie Bułgarii do Prokuratury 
Europejskiej (EPPO) i wyraża 
przekonanie, że jej udział w pracach 
EPPO sam w sobie umożliwi ściślejszą 
kontrolę nad właściwym wykorzystaniem 
funduszy UE w tym zakresie;

Or. en


