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11.9.2020 A9-0138/102

Изменение 102
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 50

Предложение за резолюция Изменение

50. призовава полските органи да 
изменят Закона от 15 септември 
2017 г. за Националния институт за 
свобода – Център за развитие на 
гражданското общество95, 96за да се 
гарантира достъп до държавно 
финансиране за групи на 
гражданското общество от 
критично значение на местно, 
регионално и национално равнище, и 
справедливо, безпристрастно и 
прозрачно разпределение на 
публичните средства за 
гражданското общество, като се 
осигури плуралистично 
представителство 97; отново 
призовава за осигуряване на 
подходящо финансиране за 
съответните организации чрез 
различни инструменти за 
финансиране на равнището на Съюза, 
като направление „Ценности на 
Съюза“ на програмата „Граждани, 
равенство, права и ценности“ и 
пилотни проекти на Съюза; изразява 
дълбока загриженост, че полските 
членове на Европейския икономически 
и социален комитет са изправени 
пред политически натиск за 
действията, предприети в изпълнение 
на мандата 98 им;

50. подчертава, че в рамките на 
съществуващото законодателство е 
изцяло гарантирано справедливо, 
безпристрастно и прозрачно 
разпределение на публичните 
средства и че процедурата за 
отпускане на средства се урежда и от 
Закона за Националния институт за 
свобода; отбелязва, че в 
съответствие с процедурата всяко 
заявление за финансиране се оценява 
от двама външни експерти и че 
всички условия на конкурса на общо 
основание са предмет на обществени 
консултации с неправителствени 
организации и се одобряват и от 
Съвета на Националния институт за 
свобода преди обявяването на всеки 
конкурс на общо основание; 
подчертава, че всички НПО и 
коалиции от НПО имат право да 
представят своите коментари и 
изменения във връзка със схемата; 
изтъква, че критериите за 
допустимост са плуралистични и 
включват всички и че всички групи на 
гражданското общество и НПО, 
които отговарят на определението, 
посочено в член 3 от Закона за 
обществената полза и 
доброволчеството, могат да 
кандидатстват за безвъзмездни 
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средства;

_________________
95 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o 
Narodowym Instytucie Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego (Dz.U. 2017 poz. 1909).
96 ОССЕ/БДИПЧ, Становище относно 
проекта на закон на Полша за 
Националния институт за свобода – 
Център за развитие на гражданското 
общество, Варшава, 22 август 2017 г.
97 ЕИСК, Доклад „Основни права и 
принципи на правовата държава – 
развитие на национално равнище от 
гледна точка на гражданското 
общество, 2018 – 2019 г.“, юни 2020 г., 
стр. 41 – 42.
98 ЕИСК, изявление за пресата 
„Обезпокоителен натиск върху 
гражданското общество: Полски член 
на ЕИСК е обект на ответни 
действия от страна на 
правителството и НПО вече не 
могат да избират свои кандидати“, 
23 юни 2020 г.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/103

Изменение 103
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
Подзаглавие 22

Предложение за резолюция Изменение

Право на личен живот и защита на 
данните

заличава се

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/104

Изменение 104
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 51

Предложение за резолюция Изменение

51. отново заявява заключенията 
си, направени в резолюцията на ЕП от 
14 септември 2016 г., че 
процесуалните гаранции и 
материалните условия, предвидени в 
Закона от 10 юни 2016 г. за действията 
за борба с тероризма и в изменения 
Закон за полицията от 6 април 
1990 г.99, за осъществяване на тайно 
наблюдение не са достатъчни за 
предотвратяване на прекомерната му 
употреба или на неоправданата 
намеса в неприкосновеността на 
личния живот и защитата на 
данните на лицата, включително на 
опозиционни лидери и лидери на 
гражданското общество 100; отново 
отправя призива си към Комисията да 
извърши оценка на това 
законодателство по отношение на 
съвместимостта му със 
законодателството на Съюза и 
настоятелно призовава полските 
органи да зачитат изцяло правото на 
неприкосновеност на личния живот 
на всички граждани;

51. подчертава, че Законът от 
10 юни 2016 г. за действията за борба 
с тероризма предоставя правно 
основание за системни решения, 
приемани в Полша в областта на 
действията за борба с тероризма, и че 
съдържащите се в него разпоредби 
целят, inter alia, да дадат 
възможност на органите и други 
субекти да предприемат ефективни и 
пропорционални действия срещу 
терористични заплахи; следователно 
изтъква, че приетите в този закон 
разпоредби относно възможностите 
за извършване на оперативен 
мониторинг се отнасят само за 
дадено лице, за което се подозира, че 
може да участва в терористична 
дейност, и което не е полски 
гражданин; освен това подчертава, че 
в Полша обработването на 
информация от органите, 
включително на личните данни, се 
извършва в съответствие с 
принципите, установени в 
разпоредбите на Закона от 14 декември 
2018 г. относно защитата на 
личните данни, обработвани във 
връзка с предотвратяването и 
борбата с престъпността, и Закона от 
5 август 2010 г. за защита на 
класифицираната информация, както 
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и в съответствие с правилата, 
приложими за отделните органи; 
изтъква, че правилата, посочени в 
гореспоменатите закони, са в 
съответствие със стандартите на 
правото на ЕС, установени по този 
въпрос, включително Директива (ЕС) 
2016/680 на Европейския парламент и 
на Съвета1а; заявява, че съгласно 
член 20 от Закона от 4 април 1990 г. 
за полицията, тя има право да 
обработва информация, включително 
лични данни, в съответствие със 
своите нормативно установени 
задачи и при спазване на 
регулаторните ограничения; изтъква, 
че оперативният мониторинг 
(скрито наблюдение) може да се 
извършва само със съгласието на съда, 
при условие че той цели откриването 
и идентифицирането на 
извършителите, както и 
получаването и консолидирането на 
доказателства, иззети от 
прокуратурата, за умишлени 
престъпления, посочени в член 19, 
параграф 1, точки 1 – 9 от този закон, 
и при условие, че другите мерки са се 
оказали неефективни или няма да 
бъдат полезни; посочва, че законът 
позволява в спешни случаи, ако това 
може да доведе до загуба на 
информация или заличаване или 
унищожаване на доказателства за 
престъпление, полицията, с 
писменото съгласие на 
компетентния прокурор, да може да 
упражни това право без съгласието 
на съда; отбелязва, че въпреки това 
полицията е задължена едновременно 
да се обърне към съда за издаване на 
подходяща разпоредба в този смисъл; 
изтъква, че ако съдът не даде 
съгласието си в рамките на пет дни 
от датата на заповедта за 
оперативен контрол, той трябва да 
бъде преустановен и материалите, 
събрани по време на контрола, трябва 
да бъдат записани в протокола, при 
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условие че е регистрирано тяхното 
унищожаване; отбелязва, че 
прилаганият принцип е принцип на 
съдебния и прокурорски контрол;

_________________ _________________
1а Директива (ЕС) 2016/680 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 април 2016 г. относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични 
данни от компетентните органи за 
целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказания и относно свободното 
движение на такива данни, и за 
отмяна на Рамково решение 
2008/977/ПВР на Съвета (OB L 119, 
4.5.2016 г., стр. 89).

99 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o 
Policji (Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179).
100 Комитет на ООН по правата на 
човека, Заключителни наблюдения по 
седмия периодичен доклад за Полша, 
23 ноември 2016 г. параграфи 39 – 40. 
Вж. също съобщението на 
експертите от ООН, които 
настоятелно призовават Полша да 
гарантира свободно и пълноправно 
участие в преговорите за климата, 
23 април 2018 г.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/105

Изменение 105
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 52

Предложение за резолюция Изменение

52. изразява дълбока загриженост 
поради факта, че Министерството 
по въпросите на цифровизацията на 
Полша е прехвърлило на 22 април 
2020 г. лични данни от 
Универсалната електронна система 
за регистрация на населението 
(наричана по-долу „регистъра 
PESEL“) на оператора на пощенски 
услуги, за да улесни организирането на 
президентските избори на 10 май 
2020 г. чрез гласуване по пощата, без 
да има подходящо правно основание за 
това, тъй като до 7 май 2020 г. 
полският парламент не е приел закон, 
който да позволи провеждането на 
избори изцяло по пощата; освен това 
отбелязва, че регистърът PESEL не е 
идентичен с регистъра на 
избирателите и също така включва 
лични данни на граждани на други 
държави – членки на ЕС, поради 
което гореспоменатото прехвърляне 
може да представлява потенциално 
нарушение на Регламент (ЕС) 
2016/679; припомня, че съгласно 
изявлението на Европейския комитет 
по защита на данните публичните 
органи могат да разкриват 
информация за физически лица, 
включени в избирателни списъци, 
само когато това е изрично разрешено 

заличава се
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от законодателството на държавата 
членка 101; отбелязва, че полският 
комисар по правата на човека е подал 
жалба пред Областния 
административен съд във Варшава на 
основание евентуално нарушение на 
членове 7 и 51 от Конституцията на 
Полша от страна на 
Министерството по въпросите на 
цифровизацията на Полша;
_________________

101 Европейски комитет по защита 
на данните, писмо относно 
оповестяването на данни във връзка с 
президентските избори в Полша, 5 
май 2020 г.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/106

Изменение 106
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
Подзаглавие 23

Предложение за резолюция Изменение

Широкообхватно сексуално 
образование

Образование

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/107

Изменение 107
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 53

Предложение за резолюция Изменение

53. отново изразява дълбоката си 
загриженост, изразена в резолюцията 
на ЕП от 14 ноември 2019 г., която 
беше споделена и от комисаря на 
Съвета на Европа за правата на 
човека102, относно проекта на закон за 
изменение на член 200б от полския 
Наказателен кодекс, внесен в полския 
парламент от инициативата „Спрете 
педофилията“, за нейните 
изключително неясни, 
широкообхватни и непропорционални 
разпоредби, които на практика се 
стремят да криминализират 
разпространението на сексуално 
образование за малолетни и 
непълнолетни лица и чийто обхват 
потенциално застрашава всички 
лица, по-специално родителите, 
учителите и специалистите по 
сексуално образование, с до три 
години лишаване от свобода за 
преподаване по въпроси на човешката 
сексуалност, здраве и интимни 
отношения;

53. подчертава, че проектът за 
изменение на Наказателния кодекс е 
изготвен от гражданската 
инициатива „Спрете педофилията“ и се 
отнася до криминализирането на 
насърчаването на педофилно 
поведение; подчертава, че това не 
представлява криминализиране на 
образованието, а забрана за 
насърчаване на педофилията;

_________________
102 Комисар на Съвета на Европа по 
правата на човека, изявление от 
14 април 2020 г.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/108

Изменение 108
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
Paragraph 54

Предложение за резолюция Изменение

54. подчертава, че комплексното и 
съобразено с възрастта образование за 
сексуалността и 
взаимоотношенията, което се 
основава на факти, е от ключово 
значение за изграждането на умения в 
младите хора за създаване на здрави, 
равнопоставени, развиващи се и 
безопасни отношения, без 
дискриминация, принуда и насилие; 
счита, че комплексното сексуално 
образование оказва също така 
положително въздействие върху 
постигането на равенство между 
половете, включително 
трансформирането на вредните 
норми, свързани с пола, и на 
нагласите към насилието, основано на 
пола, което спомага за 
предотвратяване на насилието и 
сексуалната принуда от страна на 
интимния партньор, хомофобията и 
трансфобията, като нарушава 
мълчанието около сексуалното 
насилие, сексуалната експлоатация 
или малтретиране, и дава 
възможност на младите хора да 
търсят помощ; призовава полския 
парламент да се въздържа от 
приемането на предложения проект 
на закон за изменение на член 200б от 
Наказателния кодекс на Полша и 

54. припомня, че в съответствие с 
ДФЕС Съюзът трябва изцяло да 
зачита „отговорността на 
държавите членки за определяне на 
съдържанието на учебната програма 
и за организацията на 
образователните им системи“ и в 
същото време има задачата да 
подкрепя, допълва и координира 
развитието на образованието;
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настоятелно приканва полските 
органи да осигурят достъп до 
коректно от научна гледна точка и 
широкообхватно сексуално 
образование за всички ученици в 
съответствие с международните 
стандарти, както и за това лицата, 
които предоставят такова 
образование и информация, да бъдат 
подкрепяни в тази дейност по реален 
и обективен начин;

Or. en
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Изменение 109
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
Подзаглавие 24

Предложение за резолюция Изменение

Сексуално и репродуктивно здраве и 
права

заличава се

Or. en



AM\1213086BG.docx PE655.444v01-00

BG Единство в многообразието BG

11.9.2020 A9-0138/110

Изменение 110
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 55

Предложение за резолюция Изменение

55. припомня, че съгласно Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз, ЕКПЧ и практиката на 
Европейския съд по правата на човека 
сексуалното и репродуктивното 
здраве на жените е свързано с 
множество права на човека, 
включително правото на живот и 
достойнство, на свобода от нечовешко 
и унизително отношение, правото на 
достъп до здравеопазване, правото на 
личен живот, правото на образование 
и забраната на дискриминацията, 
както е отразено и в полската 
конституция; припомня, че в своята 
резолюция от 15 ноември 2017 г. 
Парламентът остро разкритикува 
всяко законодателно предложение, 
което забранява абортите в случаи на 
тежко или смъртоносно увреждане 
на плода и по този начин на практика 
ограничава драстично и почти 
забранява достъпа до здравно 
обслужване при аборт в Полша, тъй 
като повечето законни аборти се 
извършват на това основание103, и 
подчерта, че всеобщият достъп до 
здравеопазване, включително 
сексуално и репродуктивно 
здравеопазване и свързаните с това 
права, е основно право на човека 104; 
изразява съжаление относно 

55. припомня, че резолюцията на 
Европейския парламент от 
10 декември 2013 г. относно 
сексуалното и репродуктивното здраве и 
права1а „отбелязва, че формулирането 
и изпълнението на политики в 
областта на СРЗП и относно 
сексуалното образование е от 
компетентността на държавите 
членки“;
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предложените изменения105 на Закона 
от 5 декември 1996 г. за професиите 
на лекарите и зъболекарите106, 
съгласно които лекарите вече няма да 
бъдат законово задължени да 
посочват алтернативно здравно 
заведение или практикуващ 
специалист в случай на отказ на 
услуги в областта на сексуалното и 
репродуктивното здраве поради лични 
убеждения; изразява загриженост 
относно използването на клаузата за 
съвестта, включително липсата на 
надеждни механизми за насочване и 
на процедура за навременно 
обжалване за жените, на които са 
отказани такива услуги; призовава 
полския парламент да се въздържа от 
всякакви по-нататъшни опити за 
ограничаване на сексуалното и 
репродуктивното здраве и права на 
жените; категорично потвърждава, 
че отказът на услуги за сексуално и 
репродуктивно здраве и съответните 
права е форма на насилие срещу 
жените и момичетата; призовава 
полските органи да предприемат 
мерки за пълно прилагане на 
решенията на Европейския съд по 
правата на човека по делата срещу 
Полша, с които Съдът нееднократно 
е постановявал, че рестриктивните 
закони относно абортите и липсата 
на прилагане са в нарушение на 
човешките права на 107 жените;

_________________ _________________
1а Приети текстове, P7_TA(2013)0548.

103 През 2017 г. абортите, дължащи се 
на увреждания на плода, са 
представлявали 97,9% процента от 
всички случаи: Център за здравни 
информационни системи, доклади на 
статистическата изследователска 
програма за публични статистически 
данни MZ-29, публикувани на 
уебсайта на полския Сейм. 
Sprawozdanie Rady Ministrów z 
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wykonywania oraz o skutkach stosowania 
w 2016 r. ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. 
o planowaniu rodziny, ochronie płodu 
ludzkiego i warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży (Dz. U. poz. 78, z 
późnn. zm.).
104 също тематичния документ на 
комисаря на Съвета на Европа по 
правата на човека от декември 
2017 г., озаглавен „Сексуалното и 
репродуктивното здраве и права на 
жените в Европа“, Изявление от 
22 март 2018 г. от експерти на ООН, 
съветващи Работната група на ООН 
относно дискриминацията на 
жените, и изявление на комисаря на 
Съвета на Европа по правата на 
човека от 14 април 2020 г.
105 Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o 
zmianie ustawy o zawodach lekarza i 
lekarza dentysty
oraz niektórych innych ustaw (not yet 
published in the Official Journal).
106 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o 
zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 
1997 nr 28 poz. 152).
107 Решение на Европейския съд по 
правата на човека от 20 март 2007 г. 
Tysiąc срещу Полша (жалба 
№ 5410/03); Решение на Европейския 
съд по правата на човека от 20 март 
2007 г. R. R. срещу Полша (жалба 
№ 27617/04); Решение на Европейския 
съд по правата на човека от 30 
октомври 2012 г., P. и S. срещу Полша 
(жалба № 57375/08);

Or. en
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Изменение 111
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 56

Предложение за резолюция Изменение

56. припомня, че предишните 
опити за допълнително ограничаване 
на правото на аборт, което в Полша 
вече е сред най-ограничените в Съюза, 
бяха прекратени през 2016 г. и 2018 г. 
в резултат на масовото 
противопоставяне от страна на 
полски граждани, изразено в „черните 
маршове“; настоятелно приканва 
полските органи да обмислят 
отмяната на закона, ограничаващ 
достъпа на жените и момичетата до 
таблетки за спешна контрацепция;

56. подчертава, че предложението 
по отношение на абортите е 
гражданска инициатива, а не 
правителствена, и е внесено на 
30 ноември 2017 г. от група от най-
малко 100 000 правоимащи лица и е 
инициирано от законодателния 
инициативен комитет „Спрете 
абортите“; припомня, че в 
съответствие с действащите 
разпоредби проектът беше внесен за 
парламентарни действия и е в 
дневния ред повече от две години и 
половина;

Or. en


