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Изменение  1 

Барбара Спинели, Малин Бьорк, Мариза Матиаш, Патрик Льо Ярик, Мари-

Кристин Вержиа, Курцио Малтезе, София Сакорафа, Лола Санчес Калдентей, 

Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, Естефания 

Торес Мартинес, Хосу Хуаристи Абаунс, Меря Кюльонен, Димитриос 

Пападимулис, Костас Хрисогонос, Стелиос Кулоглу, Мартина Михелс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0461/2016 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Положението в Полша 

Предложение за резолюция 

Съображение П 

 

Предложение за резолюция Изменение 

П. като има предвид, че в допълнение 

към конституционната криза са налице 

други въпроси, които са повод за 

сериозно безпокойство за Европейския 

парламент, доколкото могат да 

представляват нарушения на 

европейското право и основните права, 

в т.ч. правата на жените; като има 

предвид, че такива ходове на полското 

правителство следва да бъдат следени 

отблизо от европейските институции; 

П. като има предвид, че в допълнение 

към конституционната криза са налице 

други въпроси, които са повод за 

сериозно безпокойство за Европейския 

парламент, доколкото могат да 

представляват нарушения на 

европейското право и основните права, 

в т.ч. правата на жените, като 

например измененията на Закона за 

радио и телевизия, измененията на 

Закона за държавната служба и 

измененията на Закона за полицията, 

новия закон за прокуратурата, 

президентското вето, наложено на 

измененията на Закона за 

националните и етнически 

малцинства и Закона за регионалните 

езици, предложенията за въвеждане 

на пълна забрана на абортите, както 

и решението за увеличаване на 

дърводобив в Бяловежката гора; като 

има предвид, че такива ходове на 

полското правителство следва да бъдат 

следени отблизо от европейските 

институции; като има предвид, че 

Венецианската комисия също ще 

разгледа измененията в Закона за 

полицията през идните месеци; 
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12.4.2016 B8-0461/2 

Изменение  2 

Барбара Спинели, Малин Бьорк, Мариза Матиаш, Патрик Льо Ярик, Мари-

Кристин Вержиа, Катержина Конечна, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол 

Гусман, Курцио Малтезе, София Сакорафа, Лола Санчес Калдентей, Мигел Урбан 

Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес 

Мартинес, Хосу Хуаристи Абаунс, Жуан Пимента Лопеш, Меря Кюльонен, 

Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос, Стелиос Кулоглу, Анхела Валина, 

Мартина Михелс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0461/2016 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Положението в Полша 

Предложение за резолюция 

Съображение П a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Па. като има предвид, че още през 

2000 г. Комитетът на ООН за 

икономически, социални и културни 

права признава, че правото на здраве 

включва „правото на контрол върху 

здравето и тялото, включително 

сексуална и репродуктивна свобода и 

правото на недопускане на намеса“; 

като има предвид, че СЗО осъжда 

отказа на достъп на жените и 

момичетата до сексуално и 

репродуктивно здравеопазване и 

здравни услуги като нарушение на 

правата на човека, което има дълбоки 

корени в обществените ценности по 

отношение на женската 

сексуалност; като има предвид, че 

законът за абортите в Полша и без 

това е един от най-рестриктивните 

закони в ЕС и че Европейският съд по 

правата на човека се е произнасял 

срещу Полша по няколко дела заради 

рестриктивното му тълкуване; 

Or. en 
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12.4.2016 B8-0461/3 

Изменение  3 

Барбара Спинели, Малин Бьорк, Мариза Матиаш, Патрик Льо Ярик, Мари-

Кристин Вержиа, Курцио Малтезе, София Сакорафа, Лола Санчес Калдентей, 

Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, Естефания 

Торес Мартинес, Хосу Хуаристи Абаунс, Меря Кюльонен, Димитриос 

Пападимулис, Костас Хрисогонос, Стелиос Кулоглу, Мартина Михелс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0461/2016 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Положението в Полша 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. изразява надеждата, че 

структурираният диалог между 

полското правителство и Комисията ще 

доведе също до преразглеждането на 

други решения на полското 

правителство, които породиха опасения 

във връзка с тяхната законосъобразност 

и възможно отражение върху основните 

права; 

10. изразява надеждата, че 

структурираният диалог между 

полското правителство и Комисията ще 

доведе също до преразглеждането на 

други решения на полското 

правителство, които породиха опасения 

във връзка с тяхната законосъобразност 

и възможно отражение върху основните 

права; счита в частност, че 

Конституционният съд ще изиграе 

решаваща роля за преразглеждането 

на измененията на Закона за 

полицията, измененията на Закона за 

радио и телевизия, измененията на 

Закона за държавната служба и новия 

закон за прокуратурата; призовава 

полското правителство да гарантира 

пълно зачитане на правата на 

лицата, принадлежащи към 

малцинства, включително езиковите 

им права, и да преразгледа своите 

планове за дърводобив Бяловежката 

гора, така че да се спазва правото на 

Съюза и да се осигури високо равнище 

на защита на околната среда; 

Or. en 
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12.4.2016 B8-0461/4 

Изменение  4 

Барбара Спинели, Малин Бьорк, Мариза Матиаш, Патрик Льо Ярик, Мари-

Кристин Вержиа, Катержина Конечна, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол 

Гусман, Курцио Малтезе, София Сакорафа, Лола Санчес Калдентей, Мигел Урбан 

Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес 

Мартинес, Хосу Хуаристи Абаунс, Жуан Пимента Лопеш, Меря Кюльонен, 

Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос, Стелиос Кулоглу, Анхела Валина, 

Мартина Михелс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0461/2016 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Положението в Полша 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 10a. изразява дълбока загриженост 

във връзка с предложението за 

въвеждане на пълна забрана на 

абортите; счита, че подобна забрана 

би застрашила живота и здравето на 

жените, би повишила майчината 

смъртност и заболеваемост и би 

довела до отказ на животоспасяващи 

грижи и до увеличаване на броя на 

нелегалните аборти; призовава 

полското правителство да не 

представя законодателни 

инициативи във връзка с тази 

забрана; подчертава, че всеобщият 

достъп до здравеопазване, в частност 

до сексуално и репродуктивно 

здравеопазване  и свързаните с това 

права, е основно право на човека; 

призовава Полша да признае 

неотменимите права на жените и 

момичетата на телесна 

неприкосновеност и самостоятелно 

вземане на решения по отношение, 

наред с другото, на правото на достъп 

до пълния набор от услуги, свързани с 

репродуктивното здраве, 
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включително на безопасен и законен 

аборт; 

Or. en 

 

 


