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B8-0866/2016 

Resolutie van het Europees Parlement over de recente ontwikkelingen in Polen en hun 

impact op de grondrechten als vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie 

(2016/2774(RSP)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien de artikelen 2, 3, 4, 5 en 6 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU), waarin de categorieën en gebieden van bevoegdheden van de 

Unie worden gedefinieerd, 

– gezien artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en het 

subsidiariteitsbeginsel, 

– gezien het Protocol (Nr. 30) betreffende de toepassing van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie op Polen en het Verenigd Koninkrijk, 

– gezien Verklaring nr. 1 betreffende het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie,  

– gezien Verklaring nr. 61 van de Republiek Polen betreffende het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese 

Unie, 

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

A. overwegende dat de huidige Poolse regering het sterkste democratische mandaat heeft 

in de geschiedenis van het land sinds de val van het communisme; 

B. overwegende dat de domeinen openbare zeden en familierecht overeenkomstig de 

artikelen 2 tot en met 6 van het VWEU niet tot de werkingssfeer van de EU behoren, en 

alleen de lidstaten bevoegd zijn voor besluitvorming op deze gebieden; 

C. overwegende dat het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 

toepassing is op de acties van de EU en de lidstaten bij de uitvoering van EU-

wetgeving; 

D. overwegende dat de toepassing van het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie en Polen beperkt is, zoals bepaald in Protocol (Nr. 30); overwegende dat in 

Verklaring nr. 61 van de Republiek Polen betreffende het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie bovendien wordt benadrukt dat het "Handvest (...) in geen enkel 

opzicht gevolgen [heeft] voor het recht van de lidstaten om wetgeving vast te stellen op 

het gebied van de openbare zeden, het familierecht en de bescherming van de 

menselijke waardigheid alsmede de eerbiediging van de lichamelijke en morele 

integriteit van de mens"; 

E. overwegende dat in Verklaring nr. 1 betreffende het betreffende het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie het volgende bepaald is: "Het Handvest breidt het 
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toepassingsgebied van het recht van de Unie niet uit tot buiten de bevoegdheden van de 

Unie en schept voor de Unie geen nieuwe bevoegdheden of taken, noch brengt het 

wijziging in de bevoegdheden en taken als omschreven in de Verdragen"; 

F. overwegende dat de Poolse regering geen plannen heeft om de huidige wetgeving rond 

abortus te wijzigen; overwegende dat een groep ngo's, die deel uitmaakt van een 

burgerbeweging, handtekeningen verzamelt voor een motie tot wijziging van de 

abortuswetgeving; overwegende dat het Europees burgerinitiatief "Eén van ons", dat tot 

doel heeft de EU-financiering voor abortus en onderzoek op embryo's stop te zetten, 1,8 

miljoen handtekeningen in de hele EU verzameld heeft, waardoor het minimumquotum 

in 20 lidstaten bereikt werd; 

G. overwegende dat burgerinitiatieven behoren tot de belangrijkste instrumenten waarmee 

gemeenschappen hun democratische rechten kunnen uitoefenen; overwegende dat dit 

door de EU erkend is bij de invoering van het Europees burgerinitiatief; 

H. overwegende dat het overleg van de Commissie met de Poolse regering over het 

Constitutioneel Hof momenteel lopende is; overwegende dat commissaris Timmermans 

bij zijn vorige bezoek aan Polen benadrukte dat "de Poolse regering volledig het recht 

heeft om aan de kiezer beloofde programma's uit te voeren" en aanraadde om deze 

bezoeken in hun huidige vorm voort te zetten; 

1. benadrukt dat Polen, in overeenstemming met Protocol (Nr. 30), niet gebonden is aan de 

beginselen van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, tenzij deze 

beginselen vervat zijn in het recht of de praktijken van Polen; 

2. benadrukt dat artikel 5 VEU, waarin het subsidiariteitsbeginsel wordt gedefinieerd, 

bepaalt dat "de Unie op de gebieden die niet onder haar exclusieve bevoegdheid vallen, 

slechts [optreedt] indien en voor zover de doelstellingen van het overwogen optreden 

niet voldoende door de lidstaten (...) kunnen worden verwezenlijkt"; 

3. benadrukt dat deze gebieden, zoals vrijheid, recht en het milieu, krachtens artikel 4 

VWEU gedeelde bevoegdheden zijn, dat cultuur een gebied is waarop de EU enkel het 

optreden van de lidstaten kan ondersteunen of coördineren, en dat openbare zeden en 

familierecht uitdrukkelijk geen EU-bevoegdheden zijn; 

4. benadrukt dat de EU-instellingen bijgevolg niet betrokken moeten worden als Polen 

nieuwe wetgeving invoert, zoals de antiterrorismewet, wijzigingen aan het wetboek van 

strafvordering, hervorming van het rechtsstelsel, of wijzigingen aan de wet betreffende 

het publieke-omroepstelsel, aangezien deze doelstellingen volgens het 

subsidiariteitsbeginsel het best worden bereikt door de Poolse autoriteiten; 

5. herhaalt dat het Poolse parlement geen nieuwe abortuswetgeving naar voren brengt en 

wijst kordaat elke inmenging van EU-instellingen op het gebied van openbare 

zedelijkheid en familierecht af, omdat dit enkel op nationaal niveau aangepakt kan 

worden; 

6. merkt op dat het overleg tussen de Commissie en Polen momenteel lopende is; 

benadrukt dat de voorzitter van de Sejm van de Republiek Polen (het lagerhuis) een 

groep van experts heeft aangewezen, die open staat voor vertegenwoordigers van alle 



 

PE585.303v01-00 4/4 RE\1099340NL.doc 

NL 

parlementaire fracties, met als taak aanbevelingen op te stellen voor toekomstig 

parlementair werk en zo veel mogelijk de aanbevelingen van de Commissie van Venetië 

op het hele gebied toe te passen; benadrukt dat deze groep zijn werkzaamheden heeft 

afgerond en dat de resultaten officieel overgedragen werden aan de Commissie; 

7. roept de leiders van de EU-instellingen en de lidstaten op de uitkomst van het 

referendum van 23 juni 2016 in het Verenigd Koninkrijk te beschouwen als een 

belangrijk signaal van bredere onvrede; dringt er bij hen op aan na te denken over de 

wijze waarop de Unie moet worden hervormd teneinde het besluitvormingsproces 

dichter bij de burgers te brengen en betere naleving van het subsidiariteitsbeginsel te 

waarborgen; 

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

de regeringen en parlementen van de lidstaten, de Raad van Europa en de Europese 

Commissie voor democratie middels het recht. 

 


