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B8-0866/2016 

Usnesení Evropského parlamentu o nedávném vývoji v Polsku a jeho dopadu na 

základní práva stanovená v Listině základních práv Evropské unie 

(2016/2774(RSP)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na články 2, 3, 4, 5 a 6 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), jimiž se 

vymezují kategorie a oblasti pravomocí Unie, 

– s ohledem na článek 5 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a na zásadu subsidiarity, 

– s ohledem na protokol (č. 30) o uplatňování Listiny základních práv a svobod Evropské 

unie v Polsku a ve Spojeném království, 

– s ohledem na prohlášení č. 1 o Listině základních práv Evropské unie připojené ke 

Smlouvě o Evropské unii, 

– s ohledem na prohlášení č. 61 Polské republiky k Listině základních práv Evropské unie 

připojené ke Smlouvě o Evropské unii, 

– s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, 

A. vzhledem k tomu, že současná polská vláda má nejsilnější demokratický mandát, jaký 

kdy tato země měla od pádu komunistického režimu; 

B. vzhledem k tomu, že v souladu s články 2 až 6 SFEU je oblast veřejné mravnosti 

a rodinného práva vyňata z pravomocí EU a pravomoc o ní rozhodovat mají nadále 

výlučně členské státy; 

C. vzhledem k tomu, že Listina základních práv Evropské unie se vztahuje na činnost EU 

a členských států při provádění právních předpisů EU; 

D. vzhledem k tomu, že uplatňování Listiny základních práv a svobod Evropské unie 

v Polsku je omezen, jak stanoví příslušný protokol (č. 30); vzhledem k tomu, že 

prohlášení č. 61 Polské republiky k Listině základních práv Evropské unie navíc 

zdůrazňuje, že „Listina se nijak nedotýká práva členských států přijímat právní předpisy 

v oblasti veřejné mravnosti, rodinného práva, jakož i ochrany lidské důstojnosti 

a dodržování fyzické a mravní integrity člověka“; 

E. vzhledem k tomu, že prohlášení č. 1 o Listině základních práv Evropské unie stanoví, že 

„Listina nerozšiřuje oblast působnosti práva Unie nad rámec pravomocí Unie, ani 

nevytváří žádnou novou pravomoc či úkol pro Unii, ani nemění pravomoci a úkoly 

vymezené Smlouvami“; 

F. vzhledem k tomu, že polská vláda nemá v úmyslu měnit platné právní předpisy týkající 

se potratů; vzhledem k tomu, že skupina nevládních organizací coby součást 

občanského hnutí v současné době shromažďuje podpisy na podporu návrhu na změnu 

právních předpisů o potratech; vzhledem k tomu, že evropská občanská iniciativa 
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s názvem „Jeden z nás“ (One of Us), která si klade za cíl zastavit financování potratů 

nebo embryonálního výzkumu ze strany EU, shromáždila v celé EU 1,8 milionu 

podpisů a ve 20 členských státech tak dosáhla minimální kvóty; 

G. vzhledem k tomu, že občanské iniciativy jsou jedním z hlavních nástrojů pro výkon 

demokratických práv v každé občanské společnosti; vzhledem k tomu, že zavedením 

evropské občanské iniciativy EU tuto skutečnost uznala; 

H. vzhledem k tomu, že v současnosti probíhají konzultace Komise s polskou vládou 

ohledně ústavního soudu; vzhledem k tomu, že po svojí poslední návštěvě Polska 

komisař Timmermans zdůraznil, že „polská vláda má plné právo uskutečňovat jakýkoli 

program, který slíbila voličům“, a doporučil pokračovat v dosavadním formátu svých 

návštěv v Polsku; 

1. podtrhuje, že v souladu s protokolem (č. 30) není Polsko vázáno zásadami Listiny 

základních práv Evropské unie, pokud nejsou tyto zásady uznávány v právních 

předpisech nebo zvyklostech Polska; 

2. zdůrazňuje, že článek 5 SEU, jímž se vymezuje zásada subsidiarity, uvádí, že „v 

oblastech, které nespadají do její výlučné pravomoci, [jedná Unie] pouze tehdy a do té 

míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy“; 

3. podtrhuje, že oblasti jako svoboda a spravedlnost nebo životní prostředí patří mezi 

sdílené pravomoci podle článku 4 SFEU, že kultura je oblastí, v níž může EU provádět 

pouze takové činnosti, jimiž podporuje nebo doplňuje činnosti členských států, a že 

oblast veřejné mravnosti a rodinného práva je z pravomocí EU vyňata; 

4. zdůrazňuje tudíž, že nové polské právní předpisy, mezi něž patří protiteroristický zákon, 

změny trestního řádu, zákon o státním zastupitelství nebo zákon o veřejnoprávním 

vysílání, by neměly zahrnovat orgány EU, neboť podle zásady subsidiarity bude jejich 

cílů nejlépe dosaženo polskými orgány; 

5. opakuje, že v polském parlamentu nebyl předložen žádný nový právní předpis týkající 

se potratů, a důrazně odmítá jakékoli vměšování ze strany orgánů EU v oblasti veřejné 

mravnosti a rodinného práva, která smí být upravována výhradně na úrovni členských 

států; 

6. konstatuje, že v současnosti probíhají konzultace mezi Komisí a polskou vládou;  

zdůrazňuje, že maršálek Sejmu Polské republiky (dolní komory parlamentu) jmenoval 

skupinu odborníků otevřenou zástupcům všech parlamentních stran, jejímž úkolem bylo 

vypracovat doporučení pro činnost parlamentu do budoucna a v co nejširším možném 

rozsahu uplatnit doporučení Benátské komise v této oblasti; podtrhuje, že tato skupina 

dokončila svou práci a výsledky byly oficiálně předány Komisi; 

7. naléhavě vyzývá vedoucí představitele orgánů Evropské unie a členských států, aby 

výsledky referenda ve Spojeném království konaného dne 23. června 2016 považovali 

za důležitý signál obecně panující nespokojenosti; vyzývá je, aby uvažovali o tom, 

jakým způsobem by se měla Unie zreformovat, aby se proces jejího rozhodování 

přiblížil občanům a aby bylo zajištěno důslednější dodržování zásady subsidiarity; 
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8. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám 

a parlamentům členských států, Radě Evropy a Evropské komisi pro šíření demokracie 

prostřednictvím práva. 


