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Констатиране на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата 
държава от страна на Република Полша
2017/0360R(NLE)

Предложение за резолюция
Параграф 60 – уводна част

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 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 

60. припомня, че правната защита на 
ЛГБТИ лицата следва да бъде 
гарантирана, както за всеки друг 
гражданин;
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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/ЕО111  на Съвета, 
която забранява основаните на 
сексуална ориентация дискриминация 
и тормоз в областта на 
заетостта112 ; 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 точка113; 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;****
_________________
111 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).
112  Европейска комисия, ГД 
„Регионална и селищна политика“, 
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писмо до органите на полските региони 
Люблин, Лодз, Малополски, 
Подкарпатски и Швентокшиски, 27 май 
2020 г. 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.
113  Решение на Съда от 5 юни 2018 г., 
Coman, C-673/16,  ECLI:EU:C:2018:385. 
Решение на Европейския съд по правата 
на човека от 2 март 2010 г. Kozak срещу 
Полша (жалба № 13102/02); Решение на 
Европейския съд по правата на човека 
от 22 януари 2008 г. E.B. срещу 
Франция (жалба № 43546/02); Решение 
на Европейския съд по правата на 
човека от 19 февруари 2013 г., Х и други 
срещу Австрия (жалба № 19010/07); 
Решение на Европейския съд по правата 
на човека от 30 юни 2016 г., Taddeucci и 
McCall срещу Италия (жалба 
№ 51362/09); Решение на Европейския 
съд по правата на човека от 21 юли 
2015 г., Oliari и други срещу Италия 
(жалби №№ 18766/11 и 36030/11); 
Решение на Европейския съд по правата 
на човека от 14 декември 2017 г., 
Orlandi и други срещу Италия (жалби 
№№ 26431/12, 26742/12, 44057/12 и 
60088/12); Решение на Европейския съд 
по правата на човека от 14 януари 
2020 г., Beizaras и Levickas срещу Литва 
(жалба № 41288/15).
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