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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην 

Πολωνία και τις επιπτώσεις τους στα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται στον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(2016/2774(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 4, 5 και 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), τα οποία καθορίζουν τις κατηγορίες και τους τομείς 

αρμοδιοτήτων της Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και την 

αρχή της επικουρικότητας, 

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ.30 σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πολωνία και στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση αριθ. 1 σχετικά με τον Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προσαρτάται στη Συνθήκη για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση αριθ. 61 της Δημοκρατίας της Πολωνίας σχετικά με τον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προσαρτάται 

στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή πολωνική κυβέρνηση έχει την πιο ισχυρή 

δημοκρατική εντολή στην ιστορία της χώρας από την πτώση του κομμουνισμού· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 2 έως 6 της ΣΛΕΕ, τα ζητήματα 

δημόσιας ηθικής και οικογενειακού δικαίου δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΕΕ 

και παραμένουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ισχύει για τις δράσεις της ΕΕ και των κρατών μελών κατά την εφαρμογή της 

νομοθεσίας της ΕΕ· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πολωνία υπόκειται σε περιορισμούς, όπως ορίζεται στο 

πρωτόκολλο (αριθ. 30)· λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψη ότι η δήλωση αριθ. 61 της 

Δημοκρατίας της Πολωνίας σχετικά με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης τονίζει ότι «ο Χάρτης δεν θίγει ουδαμώς το δικαίωμα των κρατών 

μελών να νομοθετούν στον τομέα της δημόσιας ηθικής, του οικογενειακού δικαίου 

καθώς και της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του σεβασμού της 

ανθρώπινης σωματικής και ηθικής ακεραιότητας»· 
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E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δήλωση αριθ. 1 σχετικά με τον Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι «ο Χάρτης δεν διευρύνει το πεδίο 

εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης πέραν των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και δεν 

θεσπίζει νέες αρμοδιότητες και καθήκοντα για την Ένωση, ούτε τροποποιεί τις 

αρμοδιότητες και τα καθήκοντα όπως ορίζονται από τις Συνθήκες»· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολωνική κυβέρνηση δεν προτίθεται να τροποποιήσει την 

ισχύουσα νομοθεσία για τις αμβλώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ομάδα ΜΚΟ, στο 

πλαίσιο μιας κίνησης πολιτών, συλλέγει υπογραφές για την υποβολή πρότασης 

τροποποίησης της νομοθεσίας για τις αμβλώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 

Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Ένας από εμάς», αποσκοπεί στο να σταματήσει η ΕΕ 

να χρηματοδοτεί τις αμβλώσεις και την έρευνα για τα έμβρυα και συγκέντρωσε 1,8 

εκατομμύρια υπογραφές σε ολόκληρη την ΕΕ, με αποτέλεσμα να φθάσει το ελάχιστο 

ποσοστό σε 20 κράτη μέλη· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρωτοβουλίες πολιτών είναι ένα από τα κύρια εργαλεία που 

διαθέτει κάθε κοινωνία για να ασκεί τα δημοκρατικά της δικαιώματα· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι το γεγονός αυτό έχει αναγνωριστεί από την ΕΕ με την καθιέρωση της 

Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών· 

H. λαμβάνοντας υπόψη οι διαβουλεύσεις της Επιτροπής με την πολωνική κυβέρνηση 

σχετικά με το Συνταγματικό Δικαστήριο βρίσκονται σε εξέλιξη· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι, μετά την τελευταία του επίσκεψη στην Πολωνία, ο Επίτροπος κ. Timmermans 

τόνισε ότι «η πολωνική κυβέρνηση έχει κάθε δικαίωμα να εκτελεί προγράμματα που 

υποσχέθηκε στους ψηφοφόρους της» και πρότεινε να διατηρηθεί η σημερινή μορφή 

των επισκέψεών του στην Πολωνία· 

1. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το πρωτόκολλο (αριθ. 30), η Πολωνία δεν δεσμεύεται 

από τις αρχές του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

εκτός και αν οι αρχές αυτές αναγνωρίζονται στη νομοθεσία ή τις πρακτικές της 

Πολωνίας· 

2. υπογραμμίζει ότι το άρθρο 5 ΣΕΕ, στο οποίο ορίζεται η αρχή της επικουρικότητας, 

αναφέρει ότι «στους τομείς οι οποίοι δεν υπάγονται στην αποκλειστική της 

αρμοδιότητα, η Ένωση παρεμβαίνει μόνο εφόσον και κατά τον βαθμό που οι στόχοι της 

προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη»· 

3. υπογραμμίζει ότι σε τομείς όπως η ελευθερία, η δικαιοσύνη και το περιβάλλον, η ΕΕ 

και τα κράτη μέλη έχουν συντρέχουσες αρμοδιότητες σύμφωνα με το άρθρο 4 ΣΛΕΕ, 

ότι ο πολιτισμός είναι ένας τομέας στον οποίο η ΕΕ μπορεί να αναλαμβάνει δράσεις 

μόνο για την υποστήριξη και τον συντονισμό των δράσεων των κρατών μελών, και ότι 

τα ζητήματα δημόσιας ηθικής και οικογενειακού δικαίου δεν υπάγονται στις 

αρμοδιότητες της ΕΕ· 

4. τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η νέα νομοθεσία στην Πολωνία, όπως ο αντιτρομοκρατικός 

νόμος, οι αλλαγές στον κώδικα ποινικής δικονομίας, ο νόμος για την εισαγγελία και ο 

νόμος για τη δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία, δεν θα πρέπει να αφορά τα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ, καθώς, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, οι στόχοι της θα 

επιτευχθούν καλύτερα από τις πολωνικές αρχές· 
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5. επαναλαμβάνει ότι δεν έχει προταθεί νέος νόμος για τις αμβλώσεις στο Πολωνικό 

Κοινοβούλιο και απορρίπτει κατηγορηματικά οιαδήποτε παρέμβαση των θεσμικών 

οργάνων της ΕΕ στον τομέα της δημόσιας ηθικής και του οικογενειακού δικαίου, 

καθώς ζητήματα τέτοιου είδους μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο σε επίπεδο κράτους 

μέλους· 

6. σημειώνει ότι αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις μεταξύ της 

Επιτροπής και της Πολωνίας· τονίζει ότι ο Πρόεδρος της Δίαιτας της Δημοκρατίας της 

Πολωνίας (Κάτω Βουλή) συγκρότησε ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία ήταν ανοικτή 

σε εκπροσώπους όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων και αποστολή της οποίας ήταν 

να διατυπώσει συστάσεις για μελλοντικές κοινοβουλευτικές εργασίες και να 

εφαρμόσει, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας 

σε ολόκληρη την περιοχή· υπογραμμίζει ότι η ομάδα αυτή ολοκλήρωσε τις εργασίες 

της και τα αποτελέσματα έχουν επίσημα διαβιβαστεί στην Επιτροπή· 

7. καλεί τους ηγέτες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών να θεωρήσουν 

το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της 23ης Ιουνίου 2016 στο Ηνωμένο Βασίλειο 

σημαντικό μήνυμα ευρύτερης δυσαρέσκειας· τους ζητεί να προβληματιστούν σχετικά 

με το πώς θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί η Ένωση ώστε η διαδικασία λήψης αποφάσεων 

να έλθει εγγύτερα στους πολίτες και να διασφαλιστεί καλύτερη συμμόρφωση προς την 

αρχή της επικουρικότητας· 

8. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της 

Ευρώπης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω της Νομοθεσίας. 


