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EL 
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Ψήυισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Πολωνία 

(2015/3031(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ηηο δειώζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Επηηξνπήο ηεο 19εο Ιαλνπαξίνπ 

2016 ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ Πνισλία, 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ, 

A. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Επξσπατθή Έλσζε δελ έρεη ηελ ηθαλόηεηα ή ην δηθαίσκα λα 

αλακεηγλύεηαη ζηηο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο ησλ θξαηώλ κειώλ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε 

Επξσπατθή Έλσζε δελ πξέπεη λα απεηιεί όηη ζα επηβάιεη θπξώζεηο ή λα επηβάιιεη 

πξάγκαηη θπξώζεηο όηαλ επηινγέο πνπ έρνπλ γίλεη κε δεκνθξαηηθό ηξόπν δελ 

αθνινπζνύλ ηελ επηζπκεηή από ηελ ΕΕ θαηεύζπλζε· 

B. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Επηηξνπή έρεη ήδε αληηδξάζεη αλάξκνζηα, επηθξίλνληαο ηηο 

εθινγηθέο επηινγέο επξσπαίσλ πνιηηώλ ύζηεξα από εθινγέο θαη δεκνςεθίζκαηα ζε 

άιια θξάηε κέιε θαη εηνηκάδεηαη ηώξα λα απνκνλώζεη ηε λέα πνισληθή θπβέξλεζε· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν πξσζππνπξγόο ηεο Οπγγαξίαο, Βίθησξ Όξκπαλ δήισζε όηη 

«ε Επξσπατθή Έλσζε δελ ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ην ελδερόκελν λα επηβάιεη νηεζδήπνηε 

θπξώζεηο ζηελ Πνισλία, γηαηί θάηη ηέηνην ζα απαηηνύζε πιήξε νκνθσλία θαη ε 

Οπγγαξία δελ ζα ζηεξίμεη πνηέ νηαδήπνηε θύξσζε θαηά ηεο Πνισλίαο»· 

1. ππελζπκίδεη όηη ε Επηηξνπή δελ απνηειεί πνιηηηθό όξγαλν, αιιά όηη είλαη ην 

εθηειεζηηθό όξγαλν ηεο Έλσζεο θαη πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ην άξζξν 17 ηεο 

Σπλζήθεο γηα ηελ Επξσπατθή Έλσζε (ΣΕΕ) θαη ηα άξζξα 234, 244-250, 290 θαη 291 

ηεο Σπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (ΣΛΕΕ)· 

2. δηαηξαλώλεη επηζήκσο ηελ πξνζήισζή ηνπ ζηηο ζεκειηώδεηο αξρέο ηεο ηαπηόηεηαο θαη 

ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο, αξρέο νη νπνίεο απνηεινύλ έλα αδηαίξεην ζύλνιν κε ηελ αξρή 

ηεο ειεπζεξίαο· 

3. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξόλ ςήθηζκα ζην Σπκβνύιην, ζηελ 

Επηηξνπή, θαζώο θαη ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα θνηλνβνύιηα ησλ θξαηώλ κειώλ. 


