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Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Polen 

(2015/3031(RSP)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien de verklaringen van de Raad en de Commissie van 19 januari 2016 over de 

situatie in Polen, 

– gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement, 

A. overwegende dat de Europese Unie niet de capaciteit noch de bevoegdheid heeft om 

zich te mengen in het binnenlands beleid van lidstaten; overwegende dat de Europese 

Unie niet mag dreigen met sancties noch daadwerkelijk sancties mag opleggen als 

democratisch gemaakte keuzes niet het door de EU gewenste stramien volgen; 

B. overwegende dat de Commissie al ongepast heeft gereageerd door kritiek uit te oefenen 

op de electorale keuze van Europese burgers na de verkiezingen in Griekenland en 

referenda in andere lidstaten en op dit moment voorbereidingen treft om de nieuwe 

Poolse regering buiten te sluiten; 

C. overwegende dat de Hongaarse premier Viktor Orbán heeft verklaard dat "de Europese 

Unie niet mag overwegen welke sanctie dan ook op te leggen aan Polen omdat daar 

unanimiteit voor nodig is en dat Hongarije een dergelijke sanctie nooit zal steunen"; 

1. herinnert eraan dat de Commissie geen politiek orgaan is maar dat zij het uitvoerend 

orgaan is van de Unie en zich dus strikt moet houden aan artikel 17 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie (VEU) en de artikelen 234, 244 t/m 250, 290 en 291 van 

het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU); 

2. herhaalt plechtig veel waarde te hechten aan de kernbeginselen identiteit en nationale 

soevereiniteit, die een onlosmakelijk geheel vormen met het vrijheidsbeginsel; 

3. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 

alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten. 


