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5.10.2020 B9-0309/44

Amendamentul 44
Roberta Metsola
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Statul de drept și drepturile fundamentale în Bulgaria

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. își exprimă sprijinul fără echivoc 
pentru poporul bulgar în solicitările și 
aspirațiile sale legitime de justiție, 
transparență, responsabilitate și 
democrație; este ferm convins că 
demonstrațiile pașnice constituie un drept 
fundamental în fiecare țară democratică și 
sprijină dreptul oamenilor de a protesta în 
mod pașnic; condamnă orice formă de 
violență împotriva demonstrațiilor pașnice; 
subliniază că libertatea de exprimare și 
libertatea de informare trebuie respectate în 
permanență; subliniază că utilizarea 
violenței și a forței disproporționate este 
inacceptabilă; își exprimă adânca 
consternare față de acuzațiile privind 
utilizarea forței împotriva femeilor și 
copiilor, inclusiv a copiilor cu handicap; 
își exprimă îngrijorarea cu privire la 
auditurile ilegale și excesive desfășurate 
în întreprinderile private care și-au 
exprimat public sprijinul pentru proteste; 
condamnă intervenția violentă și 
disproporționată a poliției din timpul 
protestelor din iulie, august și septembrie 
2020; le invită pe autoritățile bulgare să 
asigure o anchetă transparentă, 
imparțială și efectivă a acțiunilor forțelor 
de ordine;

11. își exprimă sprijinul fără echivoc 
pentru poporul bulgar în solicitările și 
aspirațiile sale legitime de justiție, 
transparență, responsabilitate și 
democrație; este ferm convins că 
demonstrațiile pașnice constituie un drept 
fundamental în fiecare țară democratică și 
sprijină dreptul oamenilor de a protesta în 
mod pașnic; condamnă orice formă de 
violență împotriva demonstrațiilor pașnice; 
subliniază că libertatea de exprimare și 
libertatea de informare trebuie respectate în 
permanență; subliniază că utilizarea 
violenței și a forței disproporționate este 
inacceptabilă; condamnă intervențiile 
violente și disproporționate în timpul 
protestelor și al demonstrațiilor pașnice; 
îndeamnă autoritățile competente să 
asigure desfășurarea unor anchete 
transparente, imparțiale, independente și 
efective în cazurile în care se presupune 
sau se afirmă că forța a fost utilizată în 
măsură excesivă; reamintește că serviciile 
de aplicare a legii trebuie să răspundă 
pentru îndeplinirea atribuțiilor lor și 
pentru respectarea cadrelor juridic și 
operațional;
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5.10.2020 B9-0309/45

Amendamentul 45
Roberta Metsola
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Statul de drept și drepturile fundamentale în Bulgaria

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. este preocupat de faptul că persoane 
care ar putea avea nevoie de protecție 
internațională au fost împiedicate să intre 
pe teritoriul Bulgariei sau au fost 
expulzate, uneori cu forța, fără posibilitatea 
de a solicita azil sau o evaluare 
personalizată14; este deosebit de preocupat 
de deportarea îngrijorătoare a membrilor 
opoziției turce, care constituie o încălcare 
a tratatelor internaționale, în pofida unor 
hotărâri judecătorești valide emise de 
instanțele bulgare competente15; le invită 
pe autoritățile bulgare să se asigure că 
legislația și practica în materie de azil 
respectă acquis-ul în domeniul azilului și 
Carta drepturilor fundamentale; invită 
Comisia să trateze cu prioritate procedura 
de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
împotriva Bulgariei;
___________________
14 Comitetul ONU pentru Drepturile 
Omului, Observații finale cu privire la cel 
de al patrulea raport periodic privind 
Bulgaria, 15 noiembrie 2018, punctele 29 
și 30;
15Curtea  Europeană a Drepturilor 
Omului, cerere pendinte, Abdullah 
Büyük/ Bulgaria (cererea nr. 23843/17). 
US Department of State, Bureau of 
Democracy, Human Rights and Labor 
(Departamentul de Stat al Statelor Unite, 

19. este preocupat de faptul că persoane 
care ar putea avea nevoie de protecție 
internațională au fost împiedicate să intre 
pe teritoriul Bulgariei sau au fost 
expulzate, uneori cu forța, fără posibilitatea 
de a solicita azil sau o evaluare 
personalizată14; le invită pe autoritățile 
bulgare să se asigure că legislația și 
practica în materie de azil respectă acquis-
ul în domeniul azilului și Carta drepturilor 
fundamentale; invită Comisia, în calitate 
de gardian al tratatelor, să inițieze 
proceduri de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor, atunci când este necesar, dacă 
ar fi suspectată încălcarea legislației UE;

___________________
14 Comitetul ONU pentru Drepturile 
Omului, Observații finale cu privire la cel 
de al patrulea raport periodic privind 
Bulgaria, 15 noiembrie 2018, punctele 29 
și 30;
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Biroul pentru democrație, drepturile 
omului și forța de muncă), Raportul 
privind drepturile omului privind 
Bulgaria pentru 2016, p. 16.
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5.10.2020 B9-0309/46

Amendamentul 46
Roberta Metsola
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Statul de drept și drepturile fundamentale în Bulgaria

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. ia act de faptul că Bulgaria a 
înregistrat anumite progrese în cadrul 
MCV; îl invită pe guvernul bulgar să 
coopereze cu Comisia, în conformitate cu 
principiul cooperării loiale prevăzut în 
TUE, în continuarea punerii în aplicare a 
angajamentelor sale; le invită pe 
autoritățile bulgare să se abțină de la 
efectuarea oricăror reforme unilaterale care 
ar pune în pericol respectarea statului de 
drept, în special independența sistemului 
judiciar și separarea puterilor; ia act de 
faptul că Comisia a indicat că nu va 
înlătura, încă, MCV pentru Bulgaria; invită 
Comisia să continue să monitorizeze 
reforma sistemului judiciar și lupta 
împotriva corupției în Bulgaria în cadrul 
MCV, atât timp cât nu există încă un 
mecanism pe deplin funcțional de 
monitorizare a respectării democrației, a 
statului de drept și a drepturilor 
fundamentale, care să fie aplicabil în egală 
măsură tuturor statelor membre; invită, 
de asemenea, Comisia să utilizeze și alte 
instrumente disponibile, după caz, 
inclusiv procedurile de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor, cadrul privind 
statul de drept și instrumentele bugetare, 
de îndată ce vor fi disponibile;

21. ia act de progresele înregistrate de 
Bulgaria în cadrul Mecanismului de 
Cooperare și Verificare; îl invită pe 
guvernul bulgar să coopereze cu Comisia, 
în conformitate cu principiul cooperării 
loiale prevăzut în TUE, în continuarea 
punerii în aplicare a angajamentelor sale; le 
invită pe autoritățile bulgare să se abțină de 
la efectuarea oricăror reforme unilaterale 
care ar pune în pericol respectarea statului 
de drept, în special independența 
sistemului judiciar și separarea puterilor; ia 
act de faptul că Comisia a indicat că nu va 
înlătura, încă, MCV pentru Bulgaria; 
consideră că, având în vedere cel mai 
recent raport de monitorizare al Comisiei 
din octombrie 2019 și introducerea unui 
mecanism privind statul de drept, 
democrația și drepturile fundamentale, ar 
trebui să fie suspendat MCV pentru 
Bulgaria; reamintește, în acest context, 
solicitarea Parlamentului privind crearea 
unui astfel de mecanism care să acopere 
toate aspectele legate de articolul 2 din 
TUE și care să se aplice în egală măsură, 
obiectiv și echitabil tuturor statelor 
membre;
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5.10.2020 B9-0309/47

Amendamentul 47
Roberta Metsola
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Statul de drept și drepturile fundamentale în Bulgaria

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. evidențiază necesitatea ca guvernul 
bulgar, în cooperare cu Comisia, să asigure 
un control mai strict asupra modului în care 
sunt cheltuite fondurile Uniunii și să 
abordeze imediat preocupările legate de 
faptul că banii contribuabililor sunt folosiți 
pentru îmbogățirea cercurilor asociate 
partidului aflat la guvernare;

23. evidențiază necesitatea ca guvernul 
bulgar, în cooperare cu Comisia, să asigure 
un control mai strict asupra modului în care 
sunt cheltuite fondurile Uniunii și să 
abordeze imediat preocupările legate de 
faptul că banii contribuabililor sunt folosiți 
într-un mod inadecvat;

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/48

Amendamentul 48
Roberta Metsola
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Statul de drept și drepturile fundamentale în Bulgaria

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. salută faptul că, în pofida 
provocărilor, sistemul Bulgariei de 
gestionare și control al fondurilor 
structurale și de investiții europene s-a 
îmbunătățit și funcționează în mod 
corespunzător; salută faptul că, potrivit 
datelor Comisiei, corecțiile financiare 
aplicate ca procent din plățile primite de 
la bugetul UE au reprezentat numai 0,9 % 
în Bulgaria, ceea ce reprezintă jumătate 
din media UE; salută faptul că, în 2019, 
autoritățile bulgare au impus corecții 
financiare în valoare de peste 40 de 
milioane EUR în domeniul agriculturii, 
de două ori mai mult decât media UE1a ; 
subliniază că, potrivit OLAF, autoritățile 
țării au depistat și au raportat aproximativ 
1 100 de nereguli și cazuri de fraudă, iar 
impactul financiar al acestor cazuri este 
de 1,7 % din totalul plăților (mai mic 
decât media UE); salută faptul că, în 
perioada 2015-2019, în urma 
recomandării OLAF, Bulgaria a deschis 
10 anchete în comparație cu media UE de 
71b; salută rolul Bulgariei ca fiind unul 
dintre cele mai active state membre în 
domeniul raportării în instrumentul de 
notare a riscului ARACHNE1c; salută 
faptul că, potrivit Curții de Conturi 
Europene, Bulgaria era deja în 2017 unul 
dintre cele zece state membre cu o 
strategie cuprinzătoare de combatere a 
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criminalității1d;
_____________________
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

Amendamentul 49
Roberta Metsola
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Statul de drept și drepturile fundamentale în Bulgaria

Propunere de rezoluție
Punctul 23 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. salută aderarea Bulgariei la 
Parchetul European (EPPO) și are 
convingerea că participarea sa la 
Parchetul European va constitui, în sine, 
un control mai strict asupra utilizării 
corecte a fondurilor UE în această 
privință;

Or. en


