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B8-0866/2016 

Europaparlamentets resolution om den senaste utvecklingen i Polen och dess inverkan 

på grundläggande rättigheter som fastställs i Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna 

(2016/2774(RSP)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artiklarna 2, 3, 4, 5 och 6 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (EUF-fördraget) som fastställer kategorier och områden för unionens 

behörighet, 

– med beaktande av artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och 

subsidiaritetsprincipen, 

– med beaktande av protokoll nr 30 om Polens och Förenade kungarikets tillämpning av 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 

– med beaktande av förklaring nr 1 om Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna som är fogad till fördraget om Europeiska unionen, 

– med beaktande av förklaring nr 61 av republiken Polen om Europeiska unionens stadga 

om de grundläggande rättigheterna som är fogad till fördraget om Europeiska unionen, 

– med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Polens sittande regering har det starkaste demokratiska mandatet i landets historia efter 

kommunismens fall. 

B. Enligt artiklarna 2–6 i EUF-fördraget ingår inte allmän moral och familjerätt i EU:s 

befogenheter utan förblir ett område för medlemsstaternas exklusiva beslutsfattande. 

C. Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna gäller för EU:s och 

medlemsstaternas åtgärder när de tillämpar unionslagstiftningen. 

D. Tillämpningen av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna på 

Polen är begränsad i enlighet med vad som fastställs i protokoll nr 30. I förklaring nr 61 

från Republiken Polen om Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna poängteras att stadgan inte på något sätt påverkar ”medlemsstaternas rätt 

att lagstifta på området för allmän moral, familjerätt samt skyddet för människans 

värdighet och respekt för människans fysiska och moraliska integritet”. 

E. I förklaring nr 1 om Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

fastställs följande: ”Stadgan utvidgar inte tillämpningsområdet för unionsrätten utöver 

unionens befogenheter och fastställer inte någon ny befogenhet eller uppgift för 

unionen, och ändrar inte de befogenheter och uppgifter som fastställs genom 

fördragen.” 
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F. Den polska regeringen har inte några planer på att ändra den abortlagstiftning som 

gäller för närvarande. En grupp icke-statliga organisationer samlar inom ramen för en 

medborgarrörelse in underskrifter för att få till stånd en ändring av abortlagstiftningen. 

Det europeiska medborgarinitiativet ”En av oss” som syftar till att stoppa EU från att 

finansiera aborter eller forskning på embryon har samlat 1,8 miljoner underskrifter runt 

om i EU, och i tjugo medlemsstater uppnått det antal som krävs. 

G. Medborgarinitiativ är ett av de främsta redskapen för varje samhälles möjlighet att 

utöva sina demokratiska rättigheter. Detta är något som EU erkänt genom införandet av 

det europeiska medborgarinitiativet. 

H. Kommissionens samråd med Polens regering avseende författningsdomstolen pågår. 

Efter sitt senaste besök i Polen betonade kommissionens ledamot Timmermans att den 

polska regeringen har sin fulla rätt att genomföra alla planer som de lovat väljarna, och 

han rekommenderade att den nuvarande formen för hans resor till Polen skulle fortsätta. 

1. Europaparlamentet understryker att Polen i enlighet med protokoll nr 30 inte är bundet 

att följa principerna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 

utom när dessa principer är erkända enligt Polens lagar och praxis. 

2. Europaparlamentet understryker att artikel 5 i EU-fördraget, där subsidiaritetsprincipen 

definieras, fastställer att unionen på de områden där den inte har exklusiv befogenhet, 

utan delar befogenhet med medlemsstaterna, ska ”vidta en åtgärd endast om och i den 

mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna”. 

3. Europaparlamentet understryker att ämnesområden som frihet och rättvisa, och även 

miljö, är delade befogenheter enligt artikel 4 i EUF-fördraget, att kultur är ett område 

där EU endast kan vidta åtgärder för att stödja eller samordna medlemsstaternas 

åtgärder och att allmän moral och familjerätt inte ingår i EU:s befogenheter. 

4. Europaparlamentet betonar därför att ny lagstiftning i Polen, såsom lagen mot terrorism, 

ändringar av reglerna för rättegångar i brottmål, åtalslagstiftningen eller lagen om 

public service-radio/tv-sändningar inte bör involvera EU-institutionerna, eftersom 

lagstiftningens mål enligt subsidiaritetsreglerna bäst uppnås av de polska 

myndigheterna. 

5. Europaparlamentet upprepar att någon ny abortlagstiftning inte lagts fram i det polska 

parlamentet, och avvisar med kraft all inblandning av EU:s institutioner i frågor som rör 

allmän moral och familjerätt, eftersom sådana frågor endast kan behandlas på 

medlemsstatsnivå. 

6. Europaparlamentet noterar att samråd mellan kommissionen och Polen just nu pågår. 

Parlamentet betonar att talmannen i Republiken Polens sejm (parlamentets underhus) 

utnämnt en expertgrupp, öppen för företrädare för alla parlamentariska partier och med 

uppgift att utarbeta rekommendationer för framtidens parlamentariska arbete med 

största möjliga tillämpning av Venedigkommissionens rekommendationer på hela 

området. Parlamentet understryker att denna grupp avslutat sitt arbete och att resultaten 

officiellt överlämnats till kommissionen. 
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7. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen EU-institutionernas och medlemsstaternas 

ledare att betrakta resultatet av folkomröstningen i Förenade kungariket den 23 juni 

2016 som en viktig signal om att det finns ett utbrett missnöje. EU-institutionernas och 

medlemsstaternas ledare uppmanas också att fundera över hur unionen bör reformeras 

för att man ska kunna föra beslutsprocessen närmare medborgarna och säkerställa bättre 

efterlevnad av subsidiaritetsprincipen. 

8. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådet och 

Europeiska kommissionen för demokrati genom lag. 


