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BG Единство в многообразието BG

11.9.2020 A9-0138/10

Изменение 10
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 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 60б. изразява дълбоко съжаление 
относно официалната позиция на 
полския епископат1а, в която се 
призовава за „репаративна терапия“ 
на ЛГБТИ лицата; отново заявява 
позицията на Парламента1б, която 
насърчава държавите членки да 
инкриминират подобни практики и 
припомня доклада от май 2020 г. на 
независимия експерт на ООН по 
защитата от насилие и 
дискриминация, основани на 
сексуалната ориентация и половата 
идентичност, който призовава 
държавите членки да приемат 
забрани за практики на „репаративна 
терапия“1в;
________________
1a Позиция на полския епископат по 
въпроси, свързани с ЛГБТ+, август 
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2020 г., https://episkopat.pl/wp-
content/uploads/2020/08/Stanowisko-
Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-
LGBT.pdf.
1б Приети текстове, P8_TA(2019)0032.
1в Независим експерт на ООН по 
защитата от насилие и 
дискриминация, основани на 
сексуалната ориентация и половата 
идентичност, Доклад относно 
репаративните терапии, май 2020 г., 
https://undocs.org/A/HRC/44/53. 

Or. en

https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2020/08/Stanowisko-Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-LGBT.pdf
https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2020/08/Stanowisko-Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-LGBT.pdf
https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2020/08/Stanowisko-Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-LGBT.pdf
https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2020/08/Stanowisko-Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-LGBT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0032_BG.html
https://undocs.org/A/HRC/44/53
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Изменение 11
Хуан Фернандо Лопес Агилар, Кати Пири, Биргит Зипел, Лукаш Кохут, Марк 
Анжел, 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 61

Предложение за резолюция Изменение

61. отбелязва, че липсата на 
независимост на съдебната система в 
Полша вече започна да засяга взаимното 
доверие между Полша и други държави 
членки, по-специално в областта на 
съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси, като се има 
предвид, че националните съдилища 
отказват или се колебаят да освободят 
полски заподозрени съгласно 
процедурата по европейската заповед за 
арест поради дълбоки съмнения относно 
независимостта на полската съдебна 
система; счита, че заплахата за 
единството на правния ред на Съюза, 
породена от влошаването на 
положението с принципите на правовата 
държава в Полша, е особено сериозна; 
изтъква, че взаимното доверие между 
държавите членки може да бъде 
възстановено единствено когато се 

61. отбелязва, че липсата на 
независимост на съдебната система в 
Полша вече започна да засяга взаимното 
доверие между Полша и други държави 
членки, по-специално в областта на 
съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси, като се има 
предвид, че националните съдилища 
отказват или се колебаят да предадат 
полски заподозрени съгласно 
процедурата по европейската заповед за 
арест поради дълбоки съмнения относно 
независимостта на полската съдебна 
система; счита, че заплахата за 
единството на правния ред на Съюза, 
породена от влошаването на 
положението с принципите на правовата 
държава в Полша, е особено сериозна; 
изтъква, че взаимното доверие между 
държавите членки може да бъде 
възстановено единствено когато се 
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гарантира зачитането на ценностите, 
залегнали в член 2 от ДЕС;

гарантира зачитането на ценностите, 
залегнали в член 2 от ДЕС;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/12

Изменение 12
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 62

Предложение за резолюция Изменение

62. призовава полското правителство 
да спазва всички разпоредби, свързани с 
принципите на правовата държава и 
основните права, залегнали в 
Договорите, Хартата, ЕКПЧ и 
международните стандарти за правата 
на човека, както и да участва в откровен 
диалог с Комисията; подчертава, че този 
диалог трябва да се води по 
безпристрастен, основан на 
доказателства и сътрудничество начин; 
призовава полското правителство да си 
сътрудничи с Комисията в съответствие 
с принципа на лоялно сътрудничество, 
предвиден в ДЕС; призовава полското 
правителство бързо и изцяло да 
приложи решенията на Съда на ЕС и да 
зачита върховенството на правото на 
Съюза;

62. призовава полското правителство 
да спазва всички разпоредби, свързани с 
принципите на правовата държава и 
основните права, залегнали в 
Договорите, Хартата, ЕКПЧ и 
международните стандарти за правата 
на човека, както и да участва в откровен 
диалог с Комисията; подчертава, че този 
диалог трябва да се води по 
безпристрастен, основан на 
доказателства и сътрудничество начин; 
призовава полското правителство да си 
сътрудничи с Комисията в съответствие 
с принципа на лоялно сътрудничество, 
предвиден в ДЕС; призовава полското 
правителство бързо и изцяло да 
приложи решенията на Съда на ЕС и да 
зачита върховенството на правото на 
Съюза; настоятелно призовава 
полското правителство да вземе 
изцяло предвид препоръките на 
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Венецианската комисия при 
организацията на съдебната система, 
включително при извършването на 
по-нататъшни реформи във 
Върховния съд;

Or. en


