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5.10.2020 B9-0309/44

Ändringsförslag 44
Roberta Metsola
för PPE-gruppen

Förslag till resolution B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlament uttrycker sitt 
entydiga stöd för det bulgariska folket i 
dess rättmätiga krav på och strävan efter 
rättvisa, öppenhet, ansvarsutkrävande och 
demokrati. Parlamentet är övertygat om att 
fredliga demonstrationer är en 
grundläggande rättighet i alla demokratiska 
länder och stöder människors rätt till 
fredliga protester. Parlamentet fördömer 
alla former av våld mot fredliga 
demonstranter. Parlamentet understryker 
att yttrande- och informationsfriheten alltid 
måste respekteras. Parlamentet betonar att 
våldshandlingar och övervåld är 
oacceptabelt. Parlamentet uttrycker 
särskilt sin bestörtning över påståendena 
om användning av våld mot kvinnor och 
barn, inbegripet barn med 
funktionsnedsättning. Parlamentet är 
oroat över de olagliga och överdrivna 
revisionerna av privata företag som öppet 
har uttryckt sitt stöd för protesterna. 
Parlamentet fördömer de våldsamma och 
omotiverade polisingripandena under 
protesterna i juli–september 2020. 
Parlamentet uppmanar de bulgariska 
myndigheterna att säkerställa en 
fullständig, öppen, opartisk och effektiv 
utredning av polisens handlingar.

11. Europaparlament uttrycker sitt 
entydiga stöd för det bulgariska folket i 
dess rättmätiga krav på och strävan efter 
rättvisa, öppenhet, ansvarsutkrävande och 
demokrati. Parlamentet är övertygat om att 
fredliga demonstrationer är en 
grundläggande rättighet i alla demokratiska 
länder och stöder människors rätt till 
fredliga protester. Parlamentet fördömer 
alla former av våld mot fredliga 
demonstranter. Parlamentet understryker 
att yttrande- och informationsfriheten alltid 
måste respekteras. Parlamentet betonar att 
våldshandlingar och övervåld är 
oacceptabelt. Parlamentet fördömer de 
våldsamma och omotiverade 
ingripandena under protester och fredliga 
demonstrationer. Parlamentet uppmanar 
relevanta myndigheter att säkerställa 
öppna, opartiska, oberoende och effektiva 
utredningar vid misstankar eller 
påståenden om oproportionerligt våld.  
Parlamentet påminner om att de 
brottsbekämpande myndigheterna alltid 
ska hållas ansvariga för sin 
tjänsteutövning och sin efterlevnad av 
rättsliga och operativa bestämmelser.
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5.10.2020 B9-0309/45

Ändringsförslag 45
Roberta Metsola
för PPE-gruppen

Förslag till resolution B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet är bekymrat 
över att personer som kan vara i behov av 
internationellt skydd har hindrats från att 
resa in på bulgariskt territorium eller 
utvisats, ibland med våld, utan möjlighet 
att ansöka om asyl och utan att det gjorts 
någon enskild bedömning14. Parlamentet 
är särskilt bekymrat över den 
oroväckande utvisningen av medlemmar 
av den turkiska oppositionen, i strid med 
internationella fördrag och trots giltiga 
domstolsbeslut från behöriga bulgariska 
domstolar15. Parlamentet uppmanar de 
bulgariska myndigheterna att se till att 
asyllagstiftningen och asylpraxis till fullo 
överensstämmer med asylregelverket och 
stadgan om de grundläggande 
rättigheterna. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att prioritera 
överträdelseförfarandet mot Bulgarien.

___________________
14 FN:s kommitté för de mänskliga 
rättigheterna, avslutande iakttagelser om 
den fjärde återkommande rapporten om 
Bulgarien, 15 november 2018, punkterna 
29 och 30.

Europadomstolen, ansökan under 
behandling, Abdullah Büyük v. Bulgarien 
(ansökan nr. 23843/17), Förenta staternas 
utrikesdepartement, Bureau of 
Democracy, Human Rights and Labor, 

19. Europaparlamentet är bekymrat 
över att personer som kan vara i behov av 
internationellt skydd har hindrats från att 
resa in på bulgariskt territorium eller 
utvisats, ibland med våld, utan möjlighet 
att ansöka om asyl och utan att det gjorts 
någon enskild bedömning14. Parlamentet 
uppmanar de bulgariska myndigheterna att 
se till att asyllagstiftningen och asylpraxis 
till fullo överensstämmer med 
asylregelverket och stadgan om de 
grundläggande rättigheterna. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att i egenskap av 
fördragens väktare vid behov inleda 
överträdelseförfaranden, om överträdelser 
av unionsrätten misstänks. 
___________________
14 FN:s kommitté för de mänskliga 
rättigheterna, avslutande iakttagelser om 
den fjärde återkommande rapporten om 
Bulgarien, 15 november 2018, punkterna 
29 och 30.
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Rapport om mänskliga rättigheter i 
Bulgarien 2016, s. 16.
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5.10.2020 B9-0309/46

Ändringsförslag 46
Roberta Metsola
för PPE-gruppen

Förslag till resolution B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet noterar att 
Bulgarien har gjort vissa framsteg inom 
ramen för samarbets- och 
kontrollmekanismen. Parlamentet 
uppmanar Bulgariens regering att 
samarbeta med kommissionen, i enlighet 
med principen om lojalt samarbete i EU-
fördraget, för att fortsätta att fullgöra sina 
åtaganden. Parlamentet uppmanar de 
bulgariska myndigheterna att avstå från att 
genomföra unilaterala reformer som skulle 
äventyra respekten för rättsstatsprincipen, 
särskilt rättsväsendets oberoende och 
maktfördelningen. Parlamentet noterar att 
kommissionen har meddelat att den ännu 
inte kommer att upphäva samarbets- och 
kontrollmekanismen för Bulgarien. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
fortsätta att övervaka reformen av 
rättsväsendet och kampen mot korruption 
i Bulgarien inom ramen för samarbets- 
och kontrollmekanismen, så länge det inte 
finns en fullt fungerande mekanism för att 
övervaka respekten för demokratin, 
rättsstatsprincipen och de grundläggande 
rättigheterna, som är tillämplig på alla 
medlemsstater. Parlamentet uppmanar 
dessutom kommissionen att använda 
andra tillgängliga verktyg, när de väl är 
tillgängliga, däribland 
överträdelseförfaranden, ramen för 
rättsstatsprincipen och budgetverktyg.

21. Europaparlamentet noterar att 
Bulgarien har gjort framsteg inom ramen 
för samarbets- och kontrollmekanismen. 
Parlamentet uppmanar Bulgariens regering 
att samarbeta med kommissionen, i 
enlighet med principen om lojalt samarbete 
i EU-fördraget, för att fortsätta att fullgöra 
sina åtaganden. Parlamentet uppmanar de 
bulgariska myndigheterna att avstå från att 
genomföra unilaterala reformer som skulle 
äventyra respekten för rättsstatsprincipen, 
särskilt rättsväsendets oberoende och 
maktfördelningen. Parlamentet noterar att 
kommissionen har meddelat att den ännu 
inte kommer att upphäva samarbets- och 
kontrollmekanismen för Bulgarien. 
Parlamentet anser att samarbets- och 
kontrollmekanismen för Bulgarien bör 
upphävas, mot bakgrund av 
kommissionens senaste 
övervakningsrapport från oktober 2019 
och införandet av en mekanism för 
rättsstaten, demokrati och grundläggande 
rättigheter. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om sitt krav på inrättandet 
av en sådan mekanism, som kommer att 
omfatta alla aspekter av artikel 2 i 
EU-fördraget, och tillämpas lika, objektivt 
och rättvist på alla medlemsstater. 
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5.10.2020 B9-0309/47

Ändringsförslag 47
Roberta Metsola
för PPE-gruppen

Förslag till resolution B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet betonar att den 
bulgariska regeringen i samarbete med 
kommissionen måste säkerställa en 
striktare kontroll av hur unionens medel 
används och omedelbart ta itu med 
problemen med att skattebetalarnas pengar 
går till att göra kretsarna kring det 
styrande partiet rikare.

23. Europaparlamentet betonar att den 
bulgariska regeringen i samarbete med 
kommissionen måste säkerställa en 
striktare kontroll av hur unionens medel 
används och omedelbart ta itu med 
problemen med att skattebetalarnas pengar 
inte används på lämpligt sätt.

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/48

Ändringsförslag 48
Roberta Metsola
för PPE-gruppen

Förslag till resolution B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien

Förslag till resolution
Punkt 23a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23a. Europaparlamentet välkomnar att 
Bulgariens system för förvaltning och 
kontroll av de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna har förbättrats och 
fungerar väl, trots utmaningarna.  
Parlamentet välkomnar kommissionens 
uppgifter som visar att de finansiella 
korrigeringar som genomförts i procent 
av betalningarna från EU:s budget endast 
uppgick till 0,9 % i Bulgarien, vilket är 
hälften av EU-genomsnittet. Parlamentet 
välkomnar att de bulgariska 
myndigheterna 2019 införde över 40 
miljoner EUR i finansiella korrigeringar 
på jordbruksområdet, vilket är dubbelt så 
mycket som EU-genomsnittet1a. 
Parlamentet understryker att enligt Olaf 
upptäckte och rapporterade landets 
myndigheter omkring 1 100 oriktigheter 
och bedrägerifall, och de ekonomiska 
konsekvenserna av dessa fall är 1,7 % av 
de totala betalningarna (lägre än 
EU-genomsnittet). Parlamentet 
välkomnar att Bulgarien under perioden 
2015–2019, som en uppföljning av Olafs 
rekommendation, inledde 10 utredningar 
jämfört med EU-genomsnittet på 71b. 
Parlamentet välkomnar Bulgariens roll 
som en av de mest aktiva medlemsstaterna 
när det gäller rapportering i 
riskbedömningsverktyget Arachne1c. 
Parlamentet välkomnar att Bulgarien 
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enligt revisionsrätten redan 2017 var en 
av tio medlemsstater med en fullfjädrad 
strategi för brottsbekämpning1d.
_____________________
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_EN.pdf 

Or. en

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/annual-management-and-performance-report-2019_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/annual-management-and-performance-report-2019_en_1.pdf
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https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2019_en.pdf
https://eucrim.eu/articles/implementation-effective-measures-against-fraud-and-illegal-activities-cohesion-policies/#docx-to-html-fn38
https://eucrim.eu/articles/implementation-effective-measures-against-fraud-and-illegal-activities-cohesion-policies/#docx-to-html-fn38
https://eucrim.eu/articles/implementation-effective-measures-against-fraud-and-illegal-activities-cohesion-policies/#docx-to-html-fn38
https://eucrim.eu/articles/implementation-effective-measures-against-fraud-and-illegal-activities-cohesion-policies/#docx-to-html-fn38
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5.10.2020 B9-0309/49

Ändringsförslag 49
Roberta Metsola
för PPE-gruppen

Förslag till resolution B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien

Förslag till resolution
Punkt 23b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23b. Europaparlamentet välkomnar 
Bulgariens anslutning till Europeiska 
åklagarmyndigheten (Eppo) och är 
övertygat om att landets deltagande i 
Eppo i sig kommer att innebära en 
striktare kontroll av den korrekta 
användningen av EU-medel i detta 
avseende. 

Or. en


