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11.9.2020 A9-0138/6

Изменение 6
Хуан Фернандо Лопес Агилар, Кати Пири, Биргит Зипел, Евелин Регнер, Мария 
Нойхл, 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 58

Предложение за резолюция Изменение

58. изразява дълбока загриженост 
във връзка с неотдавнашното изявление 
на полския заместник министър на 
правосъдието, че Полша следва да 
осъди Конвенцията на Съвета на Европа 
за превенция и борба с насилието над 
жени и домашното насилие 
(Конвенцията от Истанбул); насърчава 
полските органи да дадат практическо и 
ефективно приложение на Конвенцията, 
включително чрез гарантиране на 
прилагането на съществуващото 
законодателство в цялата страна, както 
и чрез осигуряването на достатъчен 
брой и качествени убежища за жени – 
жертви на насилие, и техните деца;

58. изразява дълбока загриженост 
във връзка с неотдавнашното решение 
на полския министър на правосъдието1а 
да започне процедура по официалното 
оттегляне на Полша от Конвенцията 
на Съвета на Европа за превенция и 
борба с насилието над жени и 
домашното насилие (Конвенцията от 
Истанбул); насърчава полските органи 
да дадат практическо и ефективно 
приложение на Конвенцията, 
включително чрез гарантиране на 
прилагането на съществуващото 
законодателство в цялата страна, както 
и чрез осигуряването на достатъчен 
брой и качествени убежища за жени – 
жертви на насилие, и техните деца; 
изразява опасения, че тази стъпка би 
могла да представлява сериозна 
пречка пред равенството между 
половете и правата на жените;
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______________
1a Министерство на правосъдието, 
съобщение за пресата „Предложение 
за денонсиране на Конвенцията от 
Истанбул“, 25 юли 2020 г., 
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mi
nisterstwo-sprawiedliwosci-konwencja-
stambulska-powinna-zostac-
wypowiedziana-poniewaz-jest-sprzeczna-
z-prawami-konstytucyjnymi.

Or. en

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ministerstwo-sprawiedliwosci-konwencja-stambulska-powinna-zostac-wypowiedziana-poniewaz-jest-sprzeczna-z-prawami-konstytucyjnymi
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ministerstwo-sprawiedliwosci-konwencja-stambulska-powinna-zostac-wypowiedziana-poniewaz-jest-sprzeczna-z-prawami-konstytucyjnymi
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ministerstwo-sprawiedliwosci-konwencja-stambulska-powinna-zostac-wypowiedziana-poniewaz-jest-sprzeczna-z-prawami-konstytucyjnymi
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ministerstwo-sprawiedliwosci-konwencja-stambulska-powinna-zostac-wypowiedziana-poniewaz-jest-sprzeczna-z-prawami-konstytucyjnymi
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ministerstwo-sprawiedliwosci-konwencja-stambulska-powinna-zostac-wypowiedziana-poniewaz-jest-sprzeczna-z-prawami-konstytucyjnymi
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Изменение 7
Хуан Фернандо Лопес Агилар, Кати Пири, Биргит Зипел, Евелин Регнер, Мария 
Нойхл, 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 59

Предложение за резолюция Изменение

59. отбелязва, че второто проучване 
сред ЛГБТИ лицата, проведено през май 
2020 г. от Агенцията за основните права 
на Европейския съюз, подчертава 
засилването на нетолерантността и 
насилието спрямо ЛГБТИ лицата в 
Полша и пълното недоверие от страна 
на анкетираните полски ЛГБТИ лица 
към борбата на правителството срещу 
предразсъдъците и нетолерантността, 
отчитайки най-ниския процент в целия 
Съюз (едва 4%) и най-високия процент 
на анкетирани, които избягват 
посещението на определени места от 
страх от нападение, тормоз или заплаха 
(79%),

59. отбелязва, че второто проучване 
сред ЛГБТИ лицата, проведено през май 
2020 г. от Агенцията за основните права 
на Европейския съюз, подчертава 
засилването на нетолерантността и 
насилието спрямо ЛГБТИ лицата или 
лица, възприемани като ЛГБТИ, в 
Полша и пълното недоверие от страна 
на анкетираните полски ЛГБТИ лица 
към борбата на правителството срещу 
предразсъдъците и нетолерантността, 
отчитайки най-ниския процент в целия 
Съюз (едва 4%) и най-високия процент 
на анкетирани, които избягват 
посещението на определени места от 
страх от нападение, тормоз или заплаха 
(79%),

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/8

Изменение 8
Хуан Фернандо Лопес Агилар, Кати Пири, Биргит Зипел, Евелин Регнер, Мария 
Нойхл, Лукаш Кохут, Марк Анжел, Влоджимеж Чимошевич, Евин Инсир, Вера 
Такс, 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 60

Предложение за резолюция Изменение

60. припомня, включително и в 
контекста на президентската кампания 
от 2020 г., своята позиция, изразена в 
резолюцията на ЕП от 18 декември 
2019 г., в която категорично осъжда 
дискриминацията на ЛГБТИ лицата и 
нарушаването на основните им права от 
страна на публичните органи, 
включително словото на омразата от 
страна на публични органи и лица, 
заемащи изборни длъжности, забраната 
за провеждане на прайд шествия, 
недостатъчната защита при нападения 
срещу такива шествия и програмите за 
повишаване на осведомеността, както и 
обявяването на зони в Полша, свободни 
от т.нар. „идеология на ЛГБТ“, и 
приемането на „регионални харти на 
семейните права“, с които се 
дискриминират по-специално самотните 

60. припомня, включително и в 
контекста на президентската кампания 
от 2020 г., своята позиция, изразена в 
резолюцията на ЕП от 18 декември 
2019 г., в която категорично осъжда 
дискриминацията на ЛГБТИ лицата и 
нарушаването на основните им права от 
страна на публичните органи, 
включително словото на омразата от 
страна на публични органи и лица, 
заемащи изборни длъжности, забраната 
за провеждане на прайд шествия, 
недостатъчната защита при нападения 
срещу такива шествия и програмите за 
повишаване на осведомеността, както и 
обявяването на зони в Полша, свободни 
от т.нар. „идеология на ЛГБТ“, и 
приемането на „регионални харти на 
семейните права“, с които се 
дискриминират по-специално самотните 



AM\1213036BG.docx PE655.444v01-00

BG Единство в многообразието BG

родители и семействата на ЛГБТИ лица; 
отбелязва липсата на каквото и да било 
подобрение в положението на ЛГБТИ 
лицата в Полша след приемането на 
тази резолюция, както и това, че 
психичното здраве и физическата 
безопасност на полските ЛГБТИ лица са 
особено изложени на риск; припомня 
осъждането на тези действия от страна 
на полския комисар по правата на 
човека, който е подал девет жалби до 
административни съдилища с 
аргумента, че свободните от ЛГБТИ 
зони нарушават правото на Съюза, и от 
страна на Комисията и международните 
организации; припомня, че разходите по 
линия на Кохезионния фонд не трябва 
да водят до дискриминация въз основа 
на сексуалната ориентация и че 
общините, които действат като 
работодатели, трябва да спазват 
Директива 2000/78/ЕО1 на Съвета, която 
забранява основаните на сексуална 
ориентация дискриминация и тормоз в 
областта на заетостта2; призовава 
полските органи да приложат 
съответната съдебна практика на Съда 
на ЕС и на Европейския съд по правата 
на човека и в този контекст да обърнат 
внимание на положението на съпрузите 
и родителите от един и същи пол, с цел 
да се гарантира упражняването на 
правото на недискриминация от правна 
и фактическа гледна точка; осъжда 
съдебните дела срещу активисти на 
гражданското общество, които 
публикуваха т.нар. „Атлас на омразата“, 
в който са документирани случаи на 
хомофобия в Полша; настоятелно 
приканва полското правителство да 
гарантира правната защита на ЛГБТИ 
лицата срещу всички форми на 
престъпления от омраза и слово на 
омразата;

родители и семействата на ЛГБТИ лица; 
отбелязва липсата на каквото и да било 
подобрение в положението на ЛГБТИ 
лицата в Полша след приемането на 
тази резолюция, както и това, че 
психичното здраве и физическата 
безопасност на полските ЛГБТИ лица са 
особено изложени на риск; припомня 
осъждането на тези действия от страна 
на полския комисар по правата на 
човека, който е подал девет жалби до 
административни съдилища с 
аргумента, че свободните от ЛГБТИ 
зони нарушават правото на Съюза, и от 
страна на Комисията и международните 
организации; припомня, че разходите по 
линия на Кохезионния фонд не трябва 
да водят до дискриминация въз основа 
на сексуалната ориентация и че 
общините, които действат като 
работодатели, трябва да спазват 
Директива 2000/78/ЕО1 на Съвета, която 
забранява основаните на сексуална 
ориентация дискриминация и тормоз в 
областта на заетостта2; с оглед на това 
изразява сериозната си загриженост 
от факта, че министърът на 
правосъдието е предоставил 
финансова подкрепа на общините, 
които са били изключени от 
европейската програма за 
побратимяване поради приемането на 
декларации „зона, свободна от ЛГБТ“; 
освен това изразява дълбока 
загриженост, че финансовата 
подкрепа ще бъде предоставена от 
фонд „Правосъдие“ на 
министерството, създаден с цел 
подкрепа на жертвите на 
престъпления; призовава Комисията 
да продължи да отхвърля 
заявленията за финансиране от 
Съюза, внесени от органите, които са 
приели такива резолюции; призовава 
полските органи да приложат 
съответната съдебна практика на Съда 
на ЕС и на Европейския съд по правата 
на човека и в този контекст да обърнат 
внимание на положението на съпрузите 
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и родителите от един и същи пол, с цел 
да се гарантира упражняването на 
правото на недискриминация от правна 
и фактическа гледна точка; осъжда 
съдебните дела срещу активисти на 
гражданското общество, които 
публикуваха т.нар. „Атлас на омразата“, 
в който са документирани случаи на 
хомофобия в Полша; настоятелно 
приканва полското правителство да 
гарантира правната защита на ЛГБТИ 
лицата срещу всички форми на 
престъпления от омраза и слово на 
омразата;

______________ ______________
1  Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 
ноември 2000 година за създаване на 
основна рамка за равно третиране в 
областта на заетостта и професиите (ОВ 
L 303, 2.12.2000 г., стр. 16);

1  Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 
ноември 2000 година за създаване на 
основна рамка за равно третиране в 
областта на заетостта и професиите (ОВ 
L 303, 2.12.2000 г., стр. 16);

2  Европейска комисия, ГД „Регионална 
и селищна политика“, писмо до 
органите на полските региони Люблин, 
Лодз, Малополски, Подкарпатски и 
Швентокшиски, 27 май 2020 г. Вж. 
също така Решение на Съда на ЕС от 23 
април 2020 г., по дело Associazione 
Avvocatura per i diritti LGBTI, C-507/18, 
ECLI:EU:C:2020:289.

2  Европейска комисия, ГД „Регионална 
и селищна политика“, писмо до 
органите на полските региони Люблин, 
Лодз, Малополски, Подкарпатски и 
Швентокшиски, 27 май 2020 г. Вж. 
също така Решение на Съда на ЕС от 23 
април 2020 г., по дело Associazione 
Avvocatura per i diritti LGBTI, C-507/18, 
ECLI:EU:C:2020:289.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/9

Изменение 9
Хуан Фернандо Лопес Агилар, Кати Пири, Биргит Зипел, Евелин Регнер, Мария 
Нойхл, Лукаш Кохут, Марк Анжел, Влоджимеж Чимошевич, Евин Инсир, Вера 
Такс, 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 60 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

60a. изразява дълбоко съжаление 
относно масовото задържане на 48 
ЛГБТИ активисти на 7 август 2020 г., 
което изпраща тревожен сигнал за 
свободата на словото и на 
събиранията в Полша; изразява 
съжаление относно начина, по който 
са били третирани задържаните 
лица, както беше докладвано от 
Националния превантивен механизъм 
за предотвратяване на 
изтезанията1а; призовава за незабавно 
осъждане от страна на всички 
европейски институции на 
полицейското насилие срещу ЛГБТИ 
лицата в Полша;
______________
1a Полски комисар по правата на 
човека, съобщение за печата, 
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„Националният превантивен 
механизъм за предотвратяване на 
изтезанията инспектира местата за 
полицейско задържане след нощните 
събития във Варшава“, 11 август 
2020 г., 
https://www.rpo.gov.pl/en/content/nationa
l-preventive-mechanism-prevention-
torture-kmpt-visits-police-places-
detention-after-overnight.

Or. en

https://www.rpo.gov.pl/en/content/national-preventive-mechanism-prevention-torture-kmpt-visits-police-places-detention-after-overnight
https://www.rpo.gov.pl/en/content/national-preventive-mechanism-prevention-torture-kmpt-visits-police-places-detention-after-overnight
https://www.rpo.gov.pl/en/content/national-preventive-mechanism-prevention-torture-kmpt-visits-police-places-detention-after-overnight
https://www.rpo.gov.pl/en/content/national-preventive-mechanism-prevention-torture-kmpt-visits-police-places-detention-after-overnight

