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РЕЗОЛЮЦИЯ 

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията 

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността 

относно неотдавнашните събития в Полша и тяхното въздействие върху 

основните права, както са определени в Хартата на основните права на 

Европейския съюз 

(2016/2774(RSP)) 

Ришард Антони  Легутко, Анна Елжбета Фотига, Чарлз Танък, 

Ришард Чарнецки, Томаш Пьотър Поремба, Карол Карски, Ханс-

Олаф Хенкел, Зджислав Краснодембски, Збигнев Кужмюк, Едвард 

Чесак, Косма Злотовски, Ядвига Вишневска, Кажимеж Михал 

Уяздовски, Болеслав Г.  Пеха, Беата Гошевска, Станислав Ожуг, 

Славомир Клосовски  

от името на групата ECR 
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Резолюция на Европейския парламент относно неотдавнашните събития в Полша 

и тяхното въздействие върху основните права, както са определени в Хартата на 

основните права на Европейския съюз 

(2016/2774(RSP)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид членове 2, 3, 4, 5 и 6 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС), в които се определят категориите и областите на 

компетентност на Съюза, 

– като взе предвид член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и принципа на 

субсидиарност, 

– като взе предвид Протокол (№ 30) относно прилагането на Хартата на основните 

права на Европейския съюз към Полша и към Обединеното кралство, 

– като взе предвид Декларация № 1 относно Хартата на основните права на 

Европейския съюз, приложена към Договора за Европейския съюз, 

– като взе предвид Декларация № 61 на Република Полша относно Хартата на 

основните права на Европейския съюз, приложена към Договора за Европейския 

съюз, 

– като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник, 

A. като има предвид, че настоящото полско правителство има най-силния 

демократичен мандат в историята на страната от падането на комунизма насам; 

Б. като има предвид, че в съответствие с членове 2 – 6 от ДФЕС сферата на 

обществения морал и семейното право е изключена от компетентността на ЕС и 

остава в изключителната сфера на процеса на вземане на решения на държавите 

членки; 

В. като има предвид, че Хартата на основните права на Европейския съюз се прилага 

за действията на ЕС и държавите членки, при прилагането на законодателството 

на ЕС; 

Г. като има предвид, че прилагането на Хартата на основните права на Европейския 

съюз към Полша е ограничено, както е предвидено в Протокол (№ 30); като има 

предвид, че освен това Декларация № 61 на Република Полша относно Хартата на 

основните права на Европейския съюз подчертава, че „Хартата по никакъв начин 

не накърнява правото на държавите членки да законодателстват в сферата на 

обществения морал, на семейното право, на защитата на човешкото достойнство и 

на зачитането на физическата и морална неприкосновеност на личността.“ 

Д. като има предвид, че в Декларация № 1 относно Хартата на основните права на 

Европейския съюз се посочва, че „Хартата не разширява приложното поле на 
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правото на Съюза извън областите на компетентност на Съюза, не създава 

никакви нови области на компетентност или задачи за Съюза и не изменя 

областите на компетентност и задачите, определени от Договорите“; 

Е. като има предвид, че полското правителство няма планове за промяна на 

действащото законодателство във връзка с аборта; като има предвид, че група от 

неправителствени организации, като част от гражданско движение, събира 

подписи в подкрепа на предложение за изменение на законите за аборта; като има 

предвид, че Европейската гражданска инициатива, озаглавена „Един от нас“, 

чиято цел е да спре ЕС да финансира научни изследвания, посветени на аборта 

или на ембриони, събра 1,8 милиона подписи в целия ЕС, като достигна 

минималната квота в 20 държави членки; 

Ж. като има предвид, че гражданските инициативи са един от основните 

инструменти на всяко демократично общество да упражнява своите демократични 

права; като има предвид, че това беше признато от ЕС посредством въвеждането 

на Европейската гражданска инициатива; 

З. като има предвид, че консултациите на Комисията и полското правителство във 

връзка с Конституционния съд все още са в  ход; като има предвид, че след 

последното си посещение в Полша, членът на Комисията г-н Тимерманс 

подчерта, че „полското правителство има пълното право да приложи всички 

програми, с които се е ангажирало пред избирателите“, и препоръча да се запази 

настоящият формат на неговите посещения в Полша; 

1. подчертава, че в съответствие с Протокол (№ 30), Полша не е обвързана с 

принципите на Хартата на основните права на Европейския съюз, освен ако тези 

принципи са признати в законодателството или практиките на Полша; 

2. подчертава, че член 5 от ДЕС, в който се определя принципът на субсидиарност, 

предвижда, че „в областите, които не попадат в неговата изключителна 

компетентност, Съюзът действа само в случай и доколкото целите на 

предвиденото действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от 

държавите членки“; 

3. подчертава, че области като свободата и правосъдието, както и околната среда, са 

области, за които се прилага споделена компетентност по силата на член 4 от 

ДФЕС, че културата е област, в която ЕС може да предприема действия само за да 

подкрепя или координира действията на държавите членки, и че сферата на 

обществения морал и семейното право е изключена от компетентността на ЕС; 

4. подчертава следователно, че институциите на ЕС не следва да се намесват по 

отношение на ново законодателство в Полша, като Закона за борба с тероризма, 

измененията на Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за прокуратурата или 

Закона за общественото радио- и телевизионно разпространение, тъй като 

съгласно принципа на субсидиарност целите на тези законодателни актове ще 

бъдат постигнати най-добре от полските органи; 

5. отново заявява, че няма нов закон за аборта, който да е внесен в полския 

парламент, и категорично отхвърля всяка намеса от страна на институциите на ЕС 
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в сферата на обществения морал и семейното право, които могат да бъдат 

разглеждани само на равнище държава членка; 

6. отбелязва, че консултациите между Комисията и Полша понастоящем са в ход; 

подчертава, че председателят на Сейма на Република Полша (долна камара), 

назначи група експерти, които са отворени към представители на всички 

парламентарни партии, чиято задача беше да изготвят препоръки за бъдеща 

парламентарна работа и да приложат във възможно най-голяма степен 

препоръките на Венецианската комисия в цялата област; подчертава, че тази 

група приключи своята работа и резултатите бяха официално предадени на 

Комисията; 

7. настоятелно призовава лидерите на институциите на ЕС и на държавите членки да 

възприемат резултатите от референдума в Обединеното кралство на 23 юни 

2016 г. като важен сигнал за едно по-широко недоволство; призовава ги да 

размислят относно начина, по който Съюзът следва да бъде реформиран, така че 

процесът на вземане на решения да се приближи до гражданите и да се гарантира 

по-добро спазване на принципа на субсидиарност; 

8. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 

Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета на 

Европа и на Европейската комисия за демокрация чрез право. 


