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Usnesení Evropského parlamentu o stavu právního státu a demokracie v Polsku 

(2017/2931(RSP)) 

Evropský parlament, 

 

–  s ohledem na články 2, 3, 4, 5 a 6 Smlouvy o fungování Evropské unie, které stanoví 

druhy a oblasti pravomocí EU; 

 

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

 

– s ohledem na článek 7 Smlouvy o Evropské unii týkající se nebezpečí závažného nebo 

závažného a trvajícího porušení zásady právního státu; 

 

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

 

A. vzhledem k tomu, že v historii země od pádu komunistického režimu má současná polská 

vláda nejsilnější mandát k výkonu moci; 

 

B. vzhledem k tomu, že nadále probíhají konzultace Evropské komise s polskou vládou 

ohledně Ústavního soudu a reformy Národní rady soudnictví a Nejvyššího soudu;  

 

C. vzhledem k tomu, že podle článku 7 Smlouvy o EU přísluší pravomoc konstatovat, že 

existuje nebezpečí závažného nebo závažného a trvajícího porušení zásady právního státu, 

Radě a Evropské radě, a nikoli Evropské komisi; 

 

D. vzhledem k tomu, že Polsko nikdy nezpochybnilo své odhodlání dodržovat zásadu 

právního státu;  vzhledem k tomu, že vláda se při zavádění reforem, ke kterým se zavázala 

během volební kampaně, řídí právě touto zásadou;  

 

E. vzhledem k tomu, že v souladu se zásadou loajální spolupráce stanovenou Smlouvami 

vede Polsko s Evropskou komisí rozsáhlý dialog o reformách, které vláda zavádí, a 

poskytuje v této souvislosti co nejúplnější vysvětlení jak Komisi, tak i členským státům; 

 

F. vzhledem k tomu, že změny v systému soudnictví jsou předmětem širokých veřejných a 

politických konzultací a že stále není známo poslední znění právních předpisů týkajících 

se Nejvyššího soudu a Národní rady soudnictví;  

 

G. vzhledem k tomu, že vláda Polské republiky odpověděla na všechna dosavadní doporučení 

Evropské komise ohledně právního státu v Polsku vyčerpávajícím způsobem a včas, 

přičemž zdůraznila, že přijímaná legislativní opatření, jejichž prvořadým cílem je reforma 

systému soudnictví, jsou v souladu s evropskými standardy a splňují očekávání veřejnosti 

v této oblasti; 
 

1. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 5 Smlouvy o EU, jímž je stanovena zásada 

subsidiarity, jedná Unie v oblastech, které nespadají do její výlučné pravomoci, pouze 
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tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě 

členskými státy; 

 

2. zdůrazňuje rovněž, že nové legislativní návrhy, jako jsou návrhy zákonů o Národní radě 

soudnictví a Nejvyšším soudu, by neměly být důvodem pro vměšování orgánů EU, jelikož 

jejich cílů bude na základě zásady subsidiarity dosaženo nejlépe polskou vládou; 

 

3. znovu připomíná, že nadále probíhají pokročilé konzultace mezi Evropskou komisí a 

Polskem; zdůrazňuje, že změny ve výše uvedených oblastech jsou předmětem diskusí 

mezi vládou, prezidentem, opozicí a rovněž odborníky a nevládními a společenskými 

organizacemi; 

 

4. upozorňuje na skutečnost, že Evropská komise, která vede dialog s Polskem, zaujímá 

stanovisko k probíhajícímu legislativnímu procesu, a tím se stává účastníkem interní 

politické rozpravy, což zásadním způsobem nepřispívá k řešení sporu;  

 

5. vyjadřuje politování nad skutečností, že Evropská komise při sdělování svých námitek 

často uplatňuje dvojí standardy, když obviňuje vládu ze zavádění opatření, která jsou 

uplatňována v jiných členských státech, jako např. odlišný věk odchodu do důchodu pro 

ženy a muže; 

 

6. zdůrazňuje, že debata o takovém tématu nemůže být politizována a musí být založena na 

faktech a na dodržování svrchovanosti členských států; domnívá se, že v tomto ohledu 

může být ukazatelem počet případů postoupených Soudnímu dvoru Evropské unie v 

souvislosti s neprovedením jeho rozsudků; poznamenává, že Polska se týkají pouze dva 

takové případy, o nichž ještě nebylo zahájeno soudní řízení, což je mnohem méně než jiné 

členské státy, kterých se může týkat až jedenáct takových případů; 

 

7. připomíná, že pravomoc konstatovat, že existuje nebezpečí závažného nebo závažného a 

trvajícího porušení zásady právního státu, přísluší Radě a Evropské radě, a nikoli 

Evropské komisi;  

 

8. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, členským státům EU, 

Radě Evropy a Evropské komisi pro demokracii prostřednictvím práva. 

 


