
AM\1213077BG.docx PE655.444v01-00

BG Единство в многообразието BG

11.9.2020 A9-0138/60

Изменение 60
Ядвига Вишневска, Йоахим Станислав Бруджински, Елжбета Крук
от името на групата ECR

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
2017/0360R(NLE)

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. изразява загриженост поради 
факта, че новият състав за 
извънреден контрол и обществени 
въпроси (наричан по-нататък 
„извънреден състав“), мнозинството 
от членовете на който са лица, 
номинирани от новия Национален 
съдебен съвет, и за който според 
оценката на Съда на Европейския 
съюз (наричан по-нататък „Съда“) 
съществува опасността да не бъде 
квалифициран като независим съд, ще 
има за задача да потвърждава 
валидността на изборите и да 
разглежда спорове, свързани с 
изборите; отбелязва, че това 
поражда сериозни опасения по 
отношение на разделението на 
властите и функционирането на 
полската демокрация, тъй като 
прави съдебния контрол на споровете, 
свързани с изборите, особено уязвим 
на политически влияния и е в 
състояние да създаде правна 
несигурност по отношение на 
валидността на такъв преглед42;

заличава се

_________________
42Венецианска комисия, Становище 
от 8 – 9 декември 2017 г., CDL-
AD(2017)031, параграф 43; Препоръка 
(ЕС) 2017/1520 на Комисията от 26 
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юли 2017 г. относно принципите на 
правовата държава в Полша в 
допълнение към Препоръки 
(ЕС) 2016/1374 и (ЕС) 2017/146 
(ОВ L 228, 2.9.2017 г., стр. 19), 
параграф 135.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/61

Изменение 61
Ядвига Вишневска, Йоахим Станислав Бруджински, Елжбета Крук
от името на групата ECR

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
2017/0360R(NLE)

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. отбелязва, че в своя Кодекс на 
добрите изборни практики от 2002 
г.43 Венецианската комисия 
предоставя ясни насоки относно 
провеждането на общи избори по 
време на извънредно положение, 
включително епидемии; отбелязва, че 
макар Кодексът да предвижда 
възможността за извънредни 
процедури на гласуване, всякакви 
изменения за въвеждането на такива 
процедури може да се разглеждат 
само в съответствие с най-добрите 
европейски практики, „ако е 
гарантиран принципът на свободното 
гласуване“; счита, че това не е така 
по отношение на измененията в 
избирателната рамка за 
президентските избори, които 
трябваше да се проведат на 10 май 
2020 г., тъй като те биха могли да 
попречат на честното, тайно и 
равнопоставено провеждане на 
изборите при зачитане на правото на 
неприкосновеност на личния живот44 
и в съответствие с Регламент (ЕС) 
2016/679 на Европейския парламент и 
на Съвета45; отбелязва освен това, че 
тези изменения са в противоречие със 
съдебната практика на полския 
Конституционен съд, която беше 
разработена, когато 

заличава се
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конституционният контрол беше все 
още ефективен, и в която се заявява, 
че изборният кодекс не трябва да бъде 
променян 6 месеца преди 
провеждането на избори; отбелязва 
със загриженост, че съобщението за 
отлагане на президентските избори е 
получено едва 4 дни преди 
определената дата;
_________________
43Венецианска комисия, CDL-AD 
(2002) 23, Становище № 190/2002, 
Кодекс на добрите изборни практики. 
Насоки и обяснителен доклад, 30 
октомври 2002 г.; също: Венецианска 
комисия, CDL-PI(2020)005rev-e Доклад 
относно зачитането на 
демокрацията, правата на човека и 
принципите на правовата държава по 
време на извънредни ситуации – 
Критики, стр. 23.
44също: ОССЕ/БДИПЧ, Становище на 
президента на Република Полша 
относно проекта на закон за 
специални правила за провеждане на 
общите избори през 2020 г., 
(Документ на Сената № 99), 27 април 
2020 г.
45Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 април 2016 година относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични 
данни и относно свободното 
движение на такива данни и за 
отмяна на Директива 95/46/EО (Общ 
регламент относно защитата на 
данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/62

Изменение 62
Ядвига Вишневска, Йоахим Станислав Бруджински, Елжбета Крук
от името на групата ECR

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
2017/0360R(NLE)

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. признава, че въпреки че 
организацията на съдебната система е от 
национална компетентност, Съдът 
многократно е постановявал, че от 
държавите членки се изисква при 
упражняването на тази 
компетентност да спазват 
задълженията си, произтичащи от 
правото на Съюза; отново заявява, че 
националните съдии са и европейски 
съдии, които прилагат правото на 
Съюза, вследствие на което 
независимостта им засяга целия 
Съюз, включително Съда, който 
трябва да осигурява спазването на 
принципите на правовата държава, 
както е предвидено в член 19 от ДЕС 
и в член 47 от Хартата на основните 
права на Европейския съюз (наричана 
по-долу „Хартата“) в областта на 
прилагането на правото на Съюза; 
призовава полските органи да 
защитават и поддържат 
независимостта на полските 
съдилища;

14. признава, че организацията на 
съдебната система е от национална 
компетентност; отново заявява, че 
националните съдии по същество са и 
европейски съдии, които прилагат 
правото на Съюза, като същевременно 
Съюзът, включително Съдът на ЕС, 
нямат компетентност да се 
изказват по отношение на 
независимостта на съдебната 
система в държавите членки;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/63

Изменение 63
Ядвига Вишневска, Йоахим Станислав Бруджински, Елжбета Крук
от името на групата ECR

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
2017/0360R(NLE)

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. припомня, че приетите на 
22 декември 2015 г. и 22 юли 2016 г. 
закони за Конституционния съд, 
както и пакетът от три закона, 
приет в края на 2016 г., 46сериозно 
засегнаха независимостта и 
легитимността на Конституционния 
съд, и че съответно на 9 март 2016 г. и 
11 август 2016 г. Конституционният 
съд обяви законите от 22 декември 
2015 г. и 22 юли 2016 г. за 
противоконституционни; припомня, 
че тези решения не бяха публикувани 
тогава, нито бяха изпълнени от 
полските органи; изразява дълбоко 
съжаление относно факта, че 
конституционността на законите на 
Полша вече не може да бъде 
гарантирана ефективно в Полша след 
влизането в сила на гореспоменатите 
законодателни промени47; приканва 
Комисията да обмисли започването на 
процедура за нарушение във връзка със 
законодателството за 
Конституционния съд, незаконния му 
състав и ролята му за 
възпрепятстване на изпълнението на 
преюдициалното решение на Съда на 
ЕС от 19 ноември 2019 г.48;

15. счита, че оценката на правния 
характер на изявленията на 
Конституционния съд от 9 март 2016 г. 
и 11 август 2016 г. относно 
противоконституционността на 
законите, отнасящи се до 
Конституционния съд, остава извън 
компетентността на Съюза и че в 
светлината на последвалите 
законодателни развития и 
практиката на Конституционния съд 
тези изявления имат историческа 
стойност, което прави излишно да се 
обмисля започването на процедура за 
нарушение по отношение на 
разпоредбите, отнасящи се до 
Конституционния съд;

_________________
46 Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o 
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organizacji i trybie postępowania przed 
Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. 2016 
poz. 2072); ustawa z dnia 30 listopada 
2016 r. o statusie sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego (Dz.U. 2016 poz. 2073); 
Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. - 
Przepisy wprowadzające ustawę o 
organizacji i trybie postępowania przed 
Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę 
o statusie sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego (Dz.U. 2016 poz. 2074).
47Становище на Венецианската 
комисия от 14 – 15 октомври 2016 г., 
параграф 128; Комитет на ООН по 
правата на човека, Заключителни 
наблюдения по седмия периодичен 
доклад за Полша, 31 октомври 2016 г., 
параграфи 7 и 8; Препоръка (ЕС) 
2017/1520 на Комисията.
48Решение на Съда от 19 ноември 2019 
г. A.K. и други/Sąd Najwyższy, C-585/18, 
C-624/18 и C-625/18, 
ECLI:EU:C:2019:982.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/64

Изменение 64
Ядвига Вишневска, Йоахим Станислав Бруджински, Елжбета Крук
от името на групата ECR

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
2017/0360R(NLE)

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. припомня, че през 2017 г. 
промените в метода за номиниране на 
кандидати за длъжността първи 
председател на Върховния съд (наричан 
по-долу „първи председател“) на 
практика обезсмислиха участието на 
съдиите от Върховния съд в 
процедурата за подбор; осъжда факта, 
че Законът от 20 декември 2019 г. за 
изменение на Закона за организацията 
на общите съдилища, Закона за 
Върховния съд и някои други актове49 
(Законът от 20 декември 2019 г.) 
допълнително ограничава участието 
на съдиите в процеса на подбор на 
първи председател чрез въвеждането 
на длъжност „изпълняващ длъжността 
първи председател на Върховния съд“ 
(наричан по-долу „изпълняващ 
длъжността първи председател“), 
който се назначава от президента на 
Република Полша, и чрез намаляване 
на кворума в третия кръг на едва 32 
от общо 125 съдии, което 
представлява на практика отказ от 
модела на споделяне на властта 
между президента на Република 
Полша и съдебната общност, 
залегнал в член 183, параграф 3 от 
Конституцията на Полша50;

16. признава, че промените в метода 
за номиниране на кандидати за поста 
първи председател на Върховния съд 
отчитат участието на съдиите от 
Върховния съд в процедурата за подбор, 
докато ролята на президента на 
Република Полша в тази процедура е в 
съответствие с принципите на 
правителствената взаимозависимост 
и взаимоограничаване; признава, че 
въвеждането на длъжността първи 
председател на Върховния съд ad 
interim, която да се изпълнява от съдия 
от Върховния съд, е системно 
решение, насочено към осигуряване на 
ефективно провеждане на избора на 
първи председател на Върховния съд 
без неоправдано забавяне;

_________________
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49 Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o 
zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów 
powszechnych, ustawy o Sądzie 
Najwyższym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2020 poz. 190).
50 Venice Commission and DGI of the 
Council of Europe, Urgent Joint Opinion of 
16 January 2020, CDL-PI(2020)002, paras 
51-55.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/65

Изменение 65
Ядвига Вишневска, Йоахим Станислав Бруджински, Елжбета Крук
от името на групата ECR

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
2017/0360R(NLE)

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. отбелязва със загриженост 
нередностите, свързани с 
номинацията на изпълняващия 
длъжността първи председател и 
неговите по-нататъшни действия; 
изразява дълбока загриженост по 
повод на факта, че процесът на 
подбор на кандидати за длъжността 
първи председател не е в 
съответствие с член 183 от 
Конституцията на Полша или с 
правилника за дейността на 
Върховния съд и нарушава основните 
стандарти за провеждане на 
разисквания сред членовете на 
Общото събрание на съдиите във 
Върховния съд (по-нататък „Общото 
събрание“); отбелязва със съжаление, 
че съмненията относно валидността 
на изборния процес в Общото 
събрание, както и относно 
безпристрастността и 
независимостта на изпълняващите 
длъжността председатели по време 
на изборния процес, биха могли да 
подкопаят още повече разделението 
на властите и легитимността на 
новия първи председател, номиниран 
от президента на Полша на 25 май 
2020 г., и по този начин биха могли да 
поставят под въпрос независимостта 
на Върховния съд; припомня, че 

заличава се



AM\1213077BG.docx PE655.444v01-00

BG Единство в многообразието BG

подобни нарушения на закона от 
страна на президента на Република 
Полша е имало и при номинирането 
на председателя на 
Конституционния съд;

Or. en


