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BG Единство в многообразието BG 

14.11.2017 B8-0595/8 

Изменение  8 

Михал Марушик 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0595/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. отново посочва своята 

позиция, изразена в резолюциите на 

Парламента от 13 април 2016 г. и от 

14 септември 2016 г.; отново посочва 

по-специално загрижеността си 

относно бързите законодателни 

промени, които се извършват в много 

области без подходящи консултации 

или възможност за независим и 

законен конституционен преглед, 

като по този начин се поражда риск 

от системно подкопаване на 

основните права на човека, 

демократичните механизми на 

контрол и взаимно възпиране и 

принципите на правовата държава; 

отново потвърждава по-специално 

своята загриженост относно такива 

промени в областта на 

обществените медии, наказателното 

право, Закона за полицията, Закона за 

държавната служба, Закона за борба 

с тероризма, Закона за НПО, правото 

в областта на убежището, правото 

на събрания и правата на жените; 

заличава се 

Or. en 

 

 



 

AM\1139441BG.docx  PE614.231v01-00 
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14.11.2017 B8-0595/9 

Изменение  9 

Михал Марушик 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0595/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. подкрепя препоръките относно 

принципите на правовата държава, 

издадени от Комисията, както и 

започнатата процедура за нарушение 

срещу Полша за неспазване на правото 

на ЕС; признава решимостта на 

Комисията да наблюдава в 

качеството си на пазител на 

Договорите положението в Полша и 

последващите действия във връзка с 

препоръките ѝ, предприети от 

полските органи, като същевременно 

продължава да предлага пълна 

подкрепа на Полша за намирането на 

подходящи решения за укрепване на 

принципите на правовата държава; 

6. отхвърля препоръките относно 

принципите на правовата държава, 

издадени от Комисията, както и 

започнатата процедура за нарушение 

срещу Полша за неспазване на правото 

на ЕС; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/10 

Изменение  10 

Михал Марушик 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0595/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. настоятелно приканва 

парламента и правителството на 

Полша да приложат изцяло всички 

препоръки на Комисията и на 

Венецианската комисия и да се 

въздържат от каквито и да било 

реформи, които биха изложили на 

риск зачитането на принципите на 

правовата държава и по-конкретно 

независимостта на съдебната 

система; в това отношение призовава 

за отлагането на приемането на 

каквито и да било закони, докато не 

бъде извършена подходяща оценка от 

Комисията и от Венецианската 

комисия; 

заличава се 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/11 

Изменение  11 

Михал Марушик 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0595/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. призовава полското 

правителство да спази временното 

разпореждане на Съда на ЕС от 27 

юли 2017 г. по дело C-441/17, както и 

незабавно да преустанови 

широкомащабната сеч в 

Беловежката гора, която може да 

причини значителни и необратими 

вреди на този обект на световното 

наследство на ЮНЕСКО; призовава 

полското правителство да спре 

връщанията по съкратена процедура в 

Беларус, така че да изпълни 

задължителните временни мерки, 

постановени на Европейския съд по 

правата на човека през юни 2017 г., и 

да гарантира, че всеки, който 

изразява намерение да се търси 

убежище или международна закрила 

на полските граници, има пълен 

достъп до полската процедура за 

предоставяне на убежище в 

съответствие с международните 

задължения и законодателството на 

ЕС; 

заличава се 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/12 

Изменение  12 

Михал Марушик 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0595/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. призовава полското 

правителство да зачита правото на 

свобода на събранията, като 

премахне от сега действащия закон 

относно събранията разпоредбите за 

отдаване на приоритет на одобрени 

от правителството „циклични“ 

събрания; настоятелно призовава 

органите да се въздържат от 

прилагането на наказателни санкции 

спрямо лицата, които участват в 

мирни събрания или контра-

демонстрации, и да снемат 

криминалните обвинения срещу 

мирни демонстранти; 

заличава се 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/13 

Изменение  13 

Михал Марушик 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0595/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. изразява своята загриженост 

относно съобщенията в медиите за 

полицейско наблюдение на 

опозицията и на лидери на 

гражданското общество и 

настоятелно призовава полските 

органи да разследват тези доклади и 

да зачитат изцяло 

неприкосновеността на личния 

живот на всички граждани; 

заличава се 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/14 

Изменение  14 

Михал Марушик 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0595/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. призовава полското правителство 

да спазва всички разпоредби, свързани с 

принципите на правовата държава и 

основните права, залегнали в 

Договорите, Хартата на основните 

права на Европейския съюз, ЕКПЧ и 

международните стандарти за правата 

на човека, както и да участва в пряк 

диалог с Комисията; 

12. призовава полското правителство 

да спазва всички разпоредби, свързани с 

принципите на правовата държава, 

ЕКПЧ и международните стандарти за 

правата на човека; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/15 

Изменение  15 

Михал Марушик 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0595/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. счита, че настоящото положение 

в Полша представлява очевиден риск за 

сериозно нарушение на ценностите, 

посочени в член 2 от ДЕС; възлага на 

своята комисия по граждански 

свободи, правосъдие и вътрешни 

работи да изготви специален доклад в 

съответствие с член 83, параграф 1, 

буква а) от Правилника за дейността 

на ЕП с оглед провеждане на гласуване 

в пленарна зала за приемане на 

мотивирано предложение, 

призоваващо Съвета да предприеме 

действия съгласно член 7, параграф 1 

от ДЕС; 

14. не счита, че настоящото 

положение в Полша представлява риск 

за сериозно нарушение на ценностите, 

посочени в член 2 от ДЕС; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/16 

Изменение  16 

Михал Марушик 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0595/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 14а. счита за неоправдани всички 

опити за намеса в националните 

политики на държавите членки, 

включително във вътрешните 

политики на Полша; 

Or. en 

 

 


