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BG Единство в многообразието BG

11.9.2020 A9-0138/1

Изменение 1
Хуан Фернандо Лопес Агилар, Кати Пири, Биргит Зипел, Марк Анжел, Лукаш 
Кохут, Влоджимеж Чимошевич, Евин Инсир, Роберт Бедрон, Силвия Спурек
от името на групата S&D
Роберта Мецола
от името на групата PPE
Михал Шимечка
от името на групата Renew
Тери Райнтке, Тинеке Стрик, Алис Кунке, Размус Андрезен, Хенрике Хан, Ернест 
Уртасун Доменек, Жорди Соле
от името на групата Verts/ALE
Констандинос Арванитис
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0138/2020
Хуан Фернандо Лопес Агилар
Констатиране на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата 
държава от страна на Република Полша
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Предложение за Резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. отбелязва със загриженост 
заключенията на ОССЕ, че 
пристрастността на медиите и 
нетолерантната реторика в кампанията 
за парламентарните избори през 
октомври 2019 г. са предизвикали 
голяма загриженост1 и че макар всички 
кандидати да са имали възможност да 
провеждат кампаниите си свободно, 
висшите държавни служители са 
използвали публично финансирани 
събития за разпространяване на 
посланията на кампаниите си; отбелязва 
освен това, че господстващото 
положение на управляващата партия в 
публичните медии допълнително е 
засилило нейното предимство2;

11. отбелязва със загриженост 
заключенията на ОССЕ, че 
пристрастността на медиите и 
нетолерантната реторика в кампанията 
за парламентарните избори през 
октомври 2019 г. са предизвикали 
голяма загриженост1 и че макар всички 
кандидати да са имали възможност да 
провеждат кампаниите си свободно, 
висшите държавни служители са 
използвали публично финансирани 
събития за разпространяване на 
посланията на кампаниите си; отбелязва 
освен това, че господстващото 
положение на управляващата партия в 
публичните медии допълнително е 
засилило нейното предимство2; 
изразява съжаление, че 
враждебността, заплахите срещу 
медиите, нетолерантната реторика 
и случаите на злоупотреба с 
държавни средства отклониха 
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вниманието от процеса на 
президентските избори в Полша през 
юни и юли 2020 г.2а;

______________ ______________
1 ОССЕ/БДИПЧ, Декларация за 
предварителни констатации и 
заключения на мисията за ограничено 
наблюдение на изборите, 14 октомври 
2019 г.

1 ОССЕ/БДИПЧ, Декларация за 
предварителни констатации и 
заключения на мисията за ограничено 
наблюдение на изборите, 14 октомври 
2019 г.

2 ОССЕ/БДИПЧ, Окончателен доклад на 
мисията за ограничено наблюдение на 
изборите относно парламентарните 
избори на 13 октомври 2019 г., Варшава, 
14 февруари 2020 г.

2 ОССЕ/БДИПЧ, Окончателен доклад на 
мисията за ограничено наблюдение на 
изборите относно парламентарните 
избори на 13 октомври 2019 г., Варшава, 
14 февруари 2020 г.
41a ОССЕ/БДИПЧ, Специална мисия за 
оценка на изборите, Декларация за 
предварителни констатации и 
заключения от втория кръг на 
президентските избори от 12 юли 
2020 г., Варшава, 13 юли 2020 г.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/2

Изменение 2
Хуан Фернандо Лопес Агилар, Кати Пири, Биргит Зипел, Лукаш Кохут, Марк 
Анжел, Влоджимеж Чимошевич, Евин Инсир, Роберт Бедрон, Силвия Спурек
от името на групата S&D
Роберта Мецола
от името на групата PPE
Михал Шимечка
от името на групата Renew
Тери Райнтке, Тинеке Стрик, Алис Кунке, Размус Андрезен, Хенрике Хан, Ернест 
Уртасун Доменек, Жорди Соле
от името на групата Verts/ALE
Констандинос Арванитис
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0138/2020
Хуан Фернандо Лопес Агилар
Констатиране на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата 
държава от страна на Република Полша
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Предложение за Резолюция
Параграф 32

Предложение за резолюция Изменение

32. изразява дълбока загриженост 
относно дисциплинарните 
производства, образувани срещу съдии 
и прокурори в Полша във връзка с 
техните съдебни решения за прилагане 
на правото на Съюза или публични 
изявления в защита на независимостта 
на съдебната власт и принципите на 
правовата държава в Полша; осъжда 
клеветническата кампания срещу 
полските съдии и участието на 
държавни служители в нея; призовава 
полските органи да се въздържат от 
злоупотреба с дисциплинарни 
производства и от други дейности, 
подкопаващи авторитета на съдебната 
система;

32. изразява дълбока загриженост 
относно дисциплинарните 
производства, образувани срещу съдии 
и прокурори в Полша във връзка с 
техните съдебни решения за прилагане 
на правото на Съюза или публични 
изявления в защита на независимостта 
на съдебната власт и принципите на 
правовата държава в Полша; по-
специално осъжда заплахата от 
дисциплинарно производство1а срещу 
над 10% от съдиите за подписване на 
писмо до ОССЕ относно правилното 
провеждане на президентските 
избори и за оказване на подкрепа на 
репресирани съдии; осъжда 
клеветническата кампания срещу 
полските съдии и участието на 
държавни служители в нея; призовава 
полските органи да се въздържат от 
злоупотреба с дисциплинарни 
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производства и от други дейности, 
подкопаващи авторитета на съдебната 
система;

______________
1a Съобщение на заместник 
дисциплинарния прокурор на съдиите 
от общите съдилища, юли 2020 г., 
http://rzecznik.gov.pl/wp-
content/uploads/2020/07/KomunikatFWS.
pdf.

Or. en

http://rzecznik.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/KomunikatFWS.pdf
http://rzecznik.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/KomunikatFWS.pdf
http://rzecznik.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/KomunikatFWS.pdf
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11.9.2020 A9-0138/3

Изменение 3
Хуан Фернандо Лопес Агилар, Кати Пири, Биргит Зипел, Лукаш Кохут, Марк 
Анжел, Влоджимеж Чимошевич, Евин Инсир, Роберт Бедрон, Силвия Спурекот 
името на групата S&D
Роберта Мецола
от името на групата PPE
Михал Шимечка
от името на групата Renew
Тери Райнтке, Тинеке Стрик, Алис Кунке, Размус Андрезен, Хенрике Хан, Ернест 
Уртасун Доменек, Жорди Соле
от името на групата Verts/ALE
Констандинос Арванитис
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0138/2020
Хуан Фернандо Лопес Агилар
Констатиране на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата 
държава от страна на Република Полша
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Предложение за Резолюция
Параграф 34

Предложение за резолюция Изменение

34. приветства започването от страна 
на Комисията на производство за 
установяване на неизпълнение на 
задължения във връзка с горепосочените 
нови разпоредби; призовава Комисията 
да изиска от Съда да използва 
ускорената процедура и да предостави 
временни мерки, когато става въпрос за 
отнасяне на случая до Съда;

34. приветства започването от страна 
на Комисията на производство за 
установяване на неизпълнение на 
задължения във връзка с горепосочените 
нови разпоредби; изразява съжаление, 
че не е постигнат напредък след 29 
април 2020 г.; призовава Комисията да 
разгледа случая в приоритетен 
порядък и да изиска от Съда да 
използва ускорената процедура и да 
предостави временни мерки, когато 
става въпрос за отнасяне на случая до 
Съда;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/4

Изменение 4
Хуан Фернандо Лопес Агилар, Кати Пири, Биргит Зипел, Лукаш Кохут, Марк 
Анжел, Влоджимеж Чимошевич, Евин Инсир, Роберт Бедрон, Силвия Спурек
от името на групата S&D
Роберта Мецола
от името на групата PPE
Михал Шимечка
от името на групата Renew
Тери Райнтке, Тинеке Стрик, Алис Кунке, Размус Андрезен, Хенрике Хан, Ернест 
Уртасун Доменек, Жорди Соле
от името на групата Verts/ALE
Констандинос Арванитис
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0138/2020
Хуан Фернандо Лопес Агилар
Констатиране на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата 
държава от страна на Република Полша
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Предложение за Резолюция
Параграф 38

Проект на Съвета Изменение

38. изразява загриженост относно 
политическите атаки срещу 
независимостта на Службата на 
комисаря по правата на човека1; 
подчертава факта, че в рамките на 
своята област на отговорност комисарят 
по правата на човека изрази публично 
критика относно различните мерки, 
предприети от настоящото 
правителство; припомня факта, че 
статутът на комисаря по правата на 
човека е залегнал в Конституцията на 
Полша и че мандатът на настоящия 
комисар по правата на човека трябва да 
приключи през септември 2020 г.;

38. изразява загриженост относно 
политическите атаки срещу 
независимостта на Службата на 
комисаря по правата на човека1; 
подчертава факта, че в рамките на 
своята област на отговорност комисарят 
по правата на човека изрази публично 
критика относно различните мерки, 
предприети от настоящото 
правителство; припомня факта, че 
статутът на комисаря по правата на 
човека е залегнал в Конституцията на 
Полша и че мандатът на настоящия 
комисар по правата на човека трябва да 
приключи през септември 2020 г.; 
припомня, че съгласно 
Конституцията на Полша 
комисарят следва да бъде избран от 
Сейма със съгласието на Сената;

______________ ______________
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1 Вж. също писмото на Комисаря по 
правата на човека на Съвета на Европа, 
адресирано до министър-председателя 
на Полша, 19 януари 2018 г.; Съвместно 
изявление в подкрепа на полския 
комисар по правата на човека, 
подписано от Европейската мрежа на 
националните институции за правата на 
човека, Европейска мрежа на 
националните органи за равно 
третиране, Световния алианс на 
националните институции за правата на 
човека, Международния институт на 
омбудсманите, СВКПЧ Европа, юни 
2019 г. 

Вж. също писмото на Комисаря по 
правата на човека на Съвета на Европа, 
адресирано до министър-председателя 
на Полша, 19 януари 2018 г.; Съвместно 
изявление в подкрепа на полския 
комисар по правата на човека, 
подписано от Европейската мрежа на 
националните институции за правата на 
човека, Европейска мрежа на 
националните органи за равно 
третиране, Световния алианс на 
националните институции за правата на 
човека, Международния институт на 
омбудсманите, СВКПЧ Европа, юни 
2019 г. 

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/5

Изменение 5
Хуан Фернандо Лопес Агилар, Кати Пири, Биргит Зипел, Лукаш Кохут, Марк 
Анжел, Влоджимеж Чимошевич, Евин Инсир, Роберт Бедрон, Силвия Спурек
от името на групата S&D
Роберта Мецола
от името на групата PPE
Михал Шимечка
от името на групата Renew
Тери Райнтке, Тинеке Стрик, Алис Кунке, Размус Андрезен, Хенрике Хан, Ернест 
Уртасун Доменек, Жорди Соле
от името на групата Verts/ALE
Констандинос Арванитис
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0138/2020
Хуан Фернандо Лопес Агилар
Констатиране на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата 
държава от страна на Република Полша
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Предложение за Резолюция
Параграф 50 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

50а. изразява загриженост относно 
изявлението за пресата на министъра 
на правосъдието и министъра на 
околната среда във връзка с някои 
неправителствени организации, 
целта на което е те да бъдат 
стигматизирани като работещи в 
интерес на чуждестранните 
участници; изразява сериозна 
загриженост относно планирания 
проект на закон за създаване на 
публичен регистър за финансирането 
на неправителствени организации, 
който да ги задължава да декларират 
всички чуждестранни източници на 
финансиране1а;
______________
1a Прессъобщение на министъра на 
околната среда в сътрудничество с 
министъра на правосъдието, 7 август 
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2020 г., 
https://www.gov.pl/web/srodowisko/nowe-
prawo-wzmocni--przejrzystosc-
finansowania-organizacji-pozarzadowych.

Or. en

https://www.gov.pl/web/srodowisko/nowe-prawo-wzmocni--przejrzystosc-finansowania-organizacji-pozarzadowych
https://www.gov.pl/web/srodowisko/nowe-prawo-wzmocni--przejrzystosc-finansowania-organizacji-pozarzadowych
https://www.gov.pl/web/srodowisko/nowe-prawo-wzmocni--przejrzystosc-finansowania-organizacji-pozarzadowych

