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5.10.2020 B9-0309/44

Alteração 44
Roberta Metsola
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
O Estado de direito e os direitos fundamentais na Bulgária

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Manifesta o seu apoio inequívoco 
ao povo da Bulgária nas suas exigências e 
aspirações legítimas em matéria de justiça, 
transparência, responsabilização e 
democracia; está firmemente convicto de 
que as manifestações pacíficas são um 
direito fundamental em todos os países 
democráticos e apoia o direito das pessoas 
a protestar pacificamente; condena toda e 
qualquer forma de violência contra 
manifestações pacíficas; sublinha que a 
liberdade de expressão e a liberdade de 
informação devem ser sempre respeitadas; 
realça que o recurso à violência e o uso de 
força desproporcionada são inaceitáveis; 
manifesta a sua particular consternação 
perante as alegações do uso da força 
contra mulheres e crianças, incluindo 
crianças com deficiência; está 
preocupado com as auditorias ilegais e 
excessivas levadas a cabo em empresas 
privadas que manifestaram publicamente 
o seu apoio aos protestos; condena a 
intervenção violenta e desproporcionada 
da polícia durante as manifestações que 
tiveram lugar em julho, agosto e setembro 
de 2020; insta as autoridades búlgaras a 
garantir uma investigação abrangente, 
transparente, imparcial e eficaz das ações 
da polícia;

11. Manifesta o seu apoio inequívoco 
ao povo da Bulgária nas suas exigências e 
aspirações legítimas em matéria de justiça, 
transparência, responsabilização e 
democracia; está firmemente convicto de 
que as manifestações pacíficas são um 
direito fundamental em todos os países 
democráticos e apoia o direito das pessoas 
a protestar pacificamente; condena toda e 
qualquer forma de violência contra 
manifestações pacíficas; sublinha que a 
liberdade de expressão e a liberdade de 
informação devem ser sempre respeitadas; 
realça que o recurso à violência e o uso de 
força desproporcionada são inaceitáveis; 
condena as intervenções violentas e 
desproporcionadas durante as 
manifestações pacíficas; insta as 
autoridades competentes a garantir uma 
investigação transparente, imparcial, 
independente e eficaz sempre que se 
suspeite ou haja alegações de uso de força 
excessiva; recorda que os organismos 
responsáveis pela aplicação da lei devem 
ser responsabilizados pelo exercício das 
suas funções e o cumprimento dos 
quadros jurídicos e operacionais;
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5.10.2020 B9-0309/45

Alteração 45
Roberta Metsola
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
O Estado de direito e os direitos fundamentais na Bulgária

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Receia que pessoas que possam 
necessitar de proteção internacional 
tenham sido impedidas de entrar no 
território búlgaro ou expulsas do mesmo, 
por vezes à força, sem terem oportunidade 
de apresentar um pedido de asilo ou sem 
que tenha sido feita uma avaliação 
individualizada da sua situação14; está 
particularmente apreensivo face à 
expulsão preocupante de membros da 
oposição turca, em violação dos tratados 
internacionais e apesar das decisões 
judiciais válidas proferidas pelos órgãos 
jurisdicionais búlgaros competentes15; 
insta as autoridades búlgaras a garantirem a 
plena conformidade da legislação e a 
prática em matéria de asilo com o acervo 
em matéria de asilo e a Carta dos Direitos 
Fundamentais; solicita à Comissão que se 
debruce sobre o procedimento por 
incumprimento contra a Bulgária com 
caráter prioritário;

___________________
14 Comité dos Direitos Humanos da ONU, 
Observações finais sobre o quarto relatório 
periódico da Bulgária, 15 de novembro de 
2018, n.ºs 29 e 30.
15 Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem, processo pendente, Abdullah 
Büyük c.  Bulgária (processo 
n.º 23843/17). United States Department 

19. Receia que pessoas que possam 
necessitar de proteção internacional 
tenham sido impedidas de entrar no 
território búlgaro ou expulsas do mesmo, 
por vezes à força, sem terem oportunidade 
de apresentar um pedido de asilo ou sem 
que tenha sido feita uma avaliação 
individualizada da sua situação14; insta as 
autoridades búlgaras a garantirem a plena 
conformidade da legislação e a prática em 
matéria de asilo com o acervo em matéria 
de asilo e a Carta dos Direitos 
Fundamentais; solicita à Comissão, 
enquanto guardiã dos Tratados, a iniciar 
processos por infração, sempre que 
necessário, em caso de suspeita de 
violação do direito da UE;

___________________
14 Comité dos Direitos Humanos da ONU, 
Observações finais sobre o quarto relatório 
periódico da Bulgária, 15 de novembro de 
2018, n.ºs 29 e 30.
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of State, Bureau of Democracy, Human 
Rights and Labor, Relatório sobre os 
direitos humanos de 2016, relativo à 
Bulgária, pág. 16.

Or. en



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

PT Unida na diversidade PT

5.10.2020 B9-0309/46

Alteração 46
Roberta Metsola
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
O Estado de direito e os direitos fundamentais na Bulgária

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Regista que a Bulgária realizou 
alguns progressos no âmbito do MCV; 
insta o Governo búlgaro a cooperar com a 
Comissão, em conformidade com o 
princípio da cooperação leal tal como 
consagrado no TUE, na prossecução do 
cumprimento dos seus compromissos; 
exorta as autoridades búlgaras a absterem-
se de realizar quaisquer reformas 
unilaterais que ponham em risco o respeito 
do Estado de direito, em particular a 
independência do poder judicial e a 
separação de poderes; observa que a 
Comissão indicou que não procederá ainda 
ao levantamento do MCV no caso da 
Bulgária; solicita à Comissão que continue 
a acompanhar a reforma do sistema 
judicial e a luta contra a corrupção na 
Bulgária no âmbito do MCV, enquanto 
não estiver em vigor um mecanismo 
plenamente operacional destinado a 
monitorizar o respeito pela democracia, 
pelo Estado de direito e pelos direitos 
fundamentais, aplicável de igual modo a 
todos os Estados-Membros; insta, além 
disso, a Comissão a recorrer também a 
outros instrumentos existentes, se for caso 
disso, incluindo processos por infração, o 
quadro do Estado de direito e os 
instrumentos orçamentais, logo que 
estejam disponíveis;

21. Regista os progressos realizados 
pela Bulgária no âmbito do Mecanismo de 
Cooperação e de Verificação; insta o 
Governo búlgaro a cooperar com a 
Comissão, em conformidade com o 
princípio da cooperação leal tal como 
consagrado no TUE, na prossecução do 
cumprimento dos seus compromissos; 
exorta as autoridades búlgaras a absterem-
se de realizar quaisquer reformas 
unilaterais que ponham em risco o respeito 
do Estado de direito, em particular a 
independência do poder judicial e a 
separação de poderes; observa que a 
Comissão indicou que não procederá ainda 
ao levantamento do MCV no caso da 
Bulgária; considera que, à luz do mais 
recente relatório de acompanhamento da 
Comissão, de outubro de 2019, e da 
introdução de um mecanismo para a 
democracia, o Estado de direito e os 
direitos fundamentais, o MCV no caso da 
Bulgária deve ser levantado; recorda, 
neste contexto, o apelo do Parlamento 
para a criação de um mecanismo desse 
tipo que abranja todos os aspetos do 
artigo 2.º do TUE e seja aplicável de 
forma idêntica, objetiva e equitativa a 
todos os Estados-Membros;
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5.10.2020 B9-0309/47

Alteração 47
Roberta Metsola
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
O Estado de direito e os direitos fundamentais na Bulgária

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Sublinha a necessidade de o 
Governo búlgaro, em cooperação com a 
Comissão, assegurar um controlo mais 
rigoroso do modo como os fundos da 
União são gastos e de responder 
imediatamente às preocupações de que o 
dinheiro dos contribuintes é utilizado para 
enriquecimento dos círculos associados 
ao partido no governo;

23. Sublinha a necessidade de o 
Governo búlgaro, em cooperação com a 
Comissão, assegurar um controlo mais 
rigoroso do modo como os fundos da 
União são gastos e de responder 
imediatamente às preocupações de que o 
dinheiro dos contribuintes não está a ser 
utilizado devidamente;

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/48

Alteração 48
Roberta Metsola
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
O Estado de direito e os direitos fundamentais na Bulgária

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Congratula-se com o facto de, 
apesar dos desafios, o sistema da Bulgária 
de gestão e controlo dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento 
ter melhorado e estar a funcionar 
corretamente; congratula-se com os dados 
da Comissão que indicam que as 
correções financeiras aplicadas em 
percentagem dos pagamentos recebidos 
do orçamento da UE eram de apenas 
0,9 % na Bulgária, o que corresponde a 
metade da média da UE; congratula-se 
com o facto de, em 2019, as autoridades 
búlgaras terem imposto mais de 
40 milhões de EUR de correções 
financeiras no domínio da agricultura, 
que é o dobro da média da UE1-A; 
sublinha que, de acordo com o OLAF, as 
autoridades do país detetaram e 
comunicaram cerca de 1 100 
irregularidades e casos de fraude e que o 
impacto financeiro desses casos é de 
1,7 % dos pagamentos totais (inferior à 
média da UE); congratula-se com o facto 
de, durante o período de 2015-2019, em 
seguimento da recomendação do OLAF, a 
Bulgária ter iniciado 10 inquéritos, em 
comparação com a média da UE de 71-B; 
congratula-se com o papel da Bulgária 
como um dos Estados-Membros mais 
ativos no que se refere à comunicação de 
informações no instrumento de 
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classificação do risco ARACHNE1-C; 
congratula-se com o facto de, segundo o 
Tribunal de Contas Europeu, a Bulgária 
já ter sido, em 2017, um dos dez Estados-
Membros com uma estratégia plenamente 
desenvolvida para combater a 
criminalidade1-D;
_____________________
1-
A https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
annual-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/implementatio
n-effective-measures-against-fraud-and-
illegal-activities-cohesion-policies/#docx-
to-html-fn38 
1-
D https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAD
ocuments/SR19_06/SR_FRAUD_COHES
ION_PT.pdf 

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/49

Alteração 49
Roberta Metsola
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
O Estado de direito e os direitos fundamentais na Bulgária

Proposta de resolução
N.º 23-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-B. Congratula-se com a adesão da 
Bulgária à Procuradoria Europeia e está 
confiante de que a sua participação na 
Procuradoria Europeia resultará, por si 
só, num controlo mais rigoroso da 
utilização correta dos fundos da UE a este 
respeito;

Or. en


