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11.9.2020 A9-0138/112

Изменение 112
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 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

56a. припомня, че международното 
право не признава така нареченото 
право на аборт и нито един обвързващ 
договор не признава такова право и че 
Европейският съд по правата на 
човека многократно подчертава, че 
правото на личен живот не може да 
се тълкува като съгласие за т.нар. 
право на аборт; припомня освен това, 
че такова право не може да се счита 
като част от обичайното 
международно право, тъй като в по-
голямата част от държавите, в 
които правото на достъп до аборт е 
позволено, този достъп представлява 
имунитет по отношение на 
наказателното преследване и не се 
определя като право;
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11.9.2020 A9-0138/113

Изменение 113
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 25

Предложение за резолюция Изменение

Слово на омразата, публична 
дискриминация, насилие над жените, 
домашно насилие и нетолерантно 
поведение спрямо малцинства и други 
уязвими групи, включително ЛГБТИ 
лица

заличава се

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/114

Изменение 114
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 57

Предложение за резолюция Изменение

57. настоятелно призовава 
полските органи да предприемат 
всички необходими мерки за 
непоколебима борба с расисткото 
слово на омразата и подбуждането 
към насилие, онлайн и офлайн, и 
публично да осъдят и да се 
дистанцират от расисткото слово на 
омразата на публични личности, 
включително политици и служители 
на медиите108, да предприемат 
действия срещу предразсъдъците и 
негативните настроения към 
националните и етническите 
малцинства (включително ромите), 
мигрантите, бежанците и лицата, 
търсещи убежище, и да осигурят 
ефективно прилагане на законите, 
обявяващи за незаконни партии или 
организации, които насърчават или 
подбуждат към расова 
дискриминация109; призовава полските 
органи да спазват препоръките от 
2019 г. на Комитета на ООН за 
премахване на расовата 
дискриминация110;

57. подчертава, че полското 
правителство извършва мониторинг 
на престъпления, мотивирани от 
предразсъдъци, и че обхватът на този 
мониторинг включва 
предварителните производства за 
престъпления от омраза, провеждани 
(от полицията) в цялата страна; 
изтъква, че поради голямата си 
социална вреда престъпленията от 
омраза са включени в приоритетите 
на главнокомандващия на 
полицейските сили; отбелязва, че се 
провеждат и образователни 
дейности, за да се предоставят на 
полицейските служители знанията и 
уменията, необходими за 
предотвратяване на престъпленията 
от омраза и борбата с тях;

_________________
108 Резолюция на ЕП от 15 ноември 
2017 г., параграф 18; ПАСЕ, Резолюция 
2316 (2020) от 28 януари 2020 г. 
относно функционирането на 
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демократичните институции в 
Полша, параграф 14. Комитет на 
ООН по правата на човека, 
Заключителни наблюдения по седмия 
периодичен доклад за Полша, 
23 ноември 2016 г., CCPR/C/POL/CO/7, 
параграфи 15—18.
109 Комитет на ООН за премахване на 
расовата дискриминация, 
Заключителни бележки по 
комбинираните двадесет и втори до 
двадесет и четвърти периодични 
доклади за Полша, август 2019 г.
110 Пак там.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/115

Изменение 115
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 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. приветства действията на 
полските органи, осъждащи 
ксенофобски и фашистки 
престъпления от омраза или 
изказвания, проповядващи вражда и 
омраза и призовава полските органи да 
предприемат по-нататъшни 
подходящи действия в тази връзка;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/116

Изменение 116
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 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. припомня, че Конституцията 
на Република Полша потвърждава 
забраната за дискриминация на 
каквото и да е основание срещу 
когото и да било;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/117

Изменение 117
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 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. отново призовава 
дискриминацията на ЛГБТИ лицата от 
лица, които изпълняват публични 
функции, включително изказванията, 
проповядващи вражда и омраза, и 
нарушаването на личните права, да 
бъдат осъждани и призовава 
Комисията да осъжда такива прояви 
на дискриминация.
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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/ЕО на Съвета111, 
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 Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 
27 ноември 2000 г. 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“, писмо до 
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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.
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.Б. 
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).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/118

Изменение 118
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 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 гарантира 
зачитането на ценностите, 
залегнали в член 2 от ДЕС;

61. признава, че въпросът за 
независимостта на съдебната система 
в Полша е сфера от изключителната 
компетентност на тази държава 
членка и не може да представлява 
основание за взаимно недоверие между 
Полша и други държави членки, 
включително в областта на 
съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/119

Изменение 119
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 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. потвърждава, че полското 
правителство 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 че то участва в пряк 
диалог с Комисията; признава 
предприетите от полското 
правителство мерки за бързо прилагане 
на решенията на Съда на ЕС и 
зачитане на върховенството на правото 
на Съюза;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/120

Изменение 120
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 63

Предложение за резолюция Изменение

63. призовава Съвета и Комисията 
да се въздържат от тясно тълкуване 
на принципите на правовата държава 
и да използват пълния потенциал на 
процедурата по член 7, параграф 1 от 
ДЕС, като насочат вниманието си 
към последствията от действията 
на полското правителство за всички 
принципи, залегнали в член 2 от ДЕС, 
включително демокрацията и 
основните права, изтъкнати в 
настоящия доклад;

заличава се

Or. en
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Изменение 121
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 64

Предложение за резолюция Изменение

64. призовава Съвета да възобнови 
официалните изслушвания – 
последното от които беше проведено 
още през декември 2018 г. – във 
възможно най-кратък срок и да 
включи в тези изслушвания всички 
най-нови и основни отрицателни 
събития в областта на принципите на 
правовата държава, демокрацията и 
основните права; настоятелно 
призовава Съвета най-после да 
предприеме действия в съответствие 
с процедурата по член 7, параграф 1 
от ДЕС, като констатира наличието 
на очевиден риск от тежко 
нарушение от страна на Република 
Полша на ценностите, посочени в 
член 2 от ДЕС, в светлината на 
убедителните доказателства за това, 
изложени в настоящата резолюция, 
както и в множество доклади на 
международни и европейски 
организации, в съдебната практика на 
Съда на ЕС и на Европейския съд по 
правата на човека и в доклади на 
организациите на гражданското 
общество; настоятелно препоръчва 
на Съвета да отправи конкретни 
препоръки към Полша, както е 
предвидено в член 7, параграф 1 от 
ДЕС, като последващо действие във 
връзка с изслушванията, и да посочи 

64. не вижда необходимост от 
възобновяване от страна на Съвета 
на официалните изслушвания, като се 
имат предвид всички най-нови и 
основни разяснения, предоставени от 
полските органи, и констатациите 
от настоящата процедура, в областта 
на принципите на правовата държава, 
демокрацията и основните права; 
настоятелно препоръчва на Съвета, 
когато формулира възможни 
препоръки, да проведе диалог с 
полските органи в съответствие с 
принципа на партньорство и 
зачитане на полския суверенитет, 
особено в области, които не са 
сферата на компетентност на 
Съюза;
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срокове за изпълнението на тези 
препоръки; освен това призовава 
Съвета да поеме ангажимент за 
своевременна оценка на прилагането 
на тези препоръки; призовава Съвета 
да информира редовно Парламента и 
да сътрудничи с него, както и да 
работи по прозрачен начин, за да се 
даде възможност за пълноценно 
участие и надзор от страна на всички 
европейски институции и органи, 
както и от страна на организациите 
на гражданското общество;

Or. en


