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Жил Льобретон, Харалд Вилимски 
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Резолюция на Европейския парламент относно решението на Комисията за 

прилагане на член 7, параграф 1 от ДЕС във връзка с положението в Полша 

(2018/2541(RSP)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид мотивираното предложение в съответствие с член 7, параграф 1 

от Договора за Европейския съюз относно принципите на правовата държава в 

Полша от 20 декември 2017 г.: Предложение за решение на Съвета относно 

констатирането на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на 

правовата държава от страна на Република Полша (COM(2017)0835), 

– като взе предвид изявлението на Комисията от 28 февруари 2018 г. относно 

решението ѝ за прилагане на член 7, параграф 1 от ДЕС във връзка с положението 

в Полша, 

– като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник, 

А. като има предвид, че в своята предишна резолюция от 15 ноември 2017 г. относно 

положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша1 ЕП 

посочва, че настоящото положение в Полша представлява очевиден риск за тежко 

нарушение на ценностите, посочени в член 2 от Договора за ЕС (ДЕС); 

1. отбелязва, че не е имало никакво нарушение на принципите на правовата държава 

от страна на Република Полша;  

2. припомня, че правителството на Република Полша е избрано с голямо мнозинство 

и продължава да се радва на все по-голяма подкрепа от своите граждани; 

3. счита, че всеки опит за намеса във вътрешните работи на държавите членки е 

неоснователен; 

4. тържествено препотвърждава ангажираността си с върховните принципи на 

идентичност и национален суверенитет – принципи, които образуват неразделно 

цяло с принципа на свободата; 

5. потвърждава решително своята привързаност към принципа на субсидиарност, 

залегнал в член 5 от ДЕС; 

6. счита, че целенасочените действия на Комисията по отношение на управляващата 

партия на Република Полша са необосновани и политически мотивирани; 

7. припомня, че Комисията не е политически, а изпълнителен орган на Съюза и 

трябва строго да спазва Договорите, по-специално член 5 от ДЕС и член 6 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС); 

                                                 
1 Приети текстове, P8_TA(2017)0442 
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8. отхвърля решението на Комисията от 20 декември 2017 г. за прилагане на член 7, 

параграф 1 от ДЕС във връзка с положението в Полша; 

9. призовава Комисията и Съвета да прекратят процеса на задействане на член 7;  

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 

Комисията и Съвета, на президента, правителството и парламента на Полша, 

както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Съвета на 

Европа. 


