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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής να 

ενεργοποιήσει το άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ όσον αφορά την κατάσταση στην 

Πολωνία 

(2018/2541(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη πρόταση της 20ής Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με το 

άρθρο 7 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το κράτος 

δικαίου στην Πολωνία: Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διαπίστωση της 

ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη 

Δημοκρατία της Πολωνίας (COM(2017)0835), 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής της 28ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την 

απόφασή της να ενεργοποιήσει το άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ όσον αφορά την 

κατάσταση στην Πολωνία, 

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το προηγούμενο ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2017, 

σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία1 

διευκρινίζει ότι η κατάσταση που επικρατεί στην Πολωνία συνιστά σαφή κίνδυνο 

σοβαρής παραβίασης των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ· 

1. διαπιστώνει ότι δεν υπήρξε καμία παραβίαση του κράτους δικαίου εκ μέρους της 

Δημοκρατίας της Πολωνίας·  

2. υπενθυμίζει ότι η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Πολωνίας έχει εκλεγεί με ευρεία 

πλειοψηφία και συνεχίζει να έχει μια αυξανόμενη λαϊκή υποστήριξη· 

3. θεωρεί αστήρικτη κάθε προσπάθεια ανάμιξης στις εσωτερικές υποθέσεις του 

συγκεκριμένου κράτους μέλους· 

4. διατρανώνει άλλη μια φορά επισήμως την προσήλωσή του στις θεμελιώδεις αρχές της 

ταυτότητας και της εθνικής κυριαρχίας οι οποίες, μαζί με την αρχή της ελευθερίας, 

αποτελούν ένα αδιαίρετο σύνολο· 

5. διατρανώνει άλλη μια φορά την προσήλωσή του στο κράτος δικαίου, όπως 

κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ· 

6. εκτιμά πως η στοχοποίηση του κυβερνώντος κόμματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας 

από την Επιτροπή είναι αδικαιολόγητη και έχει πολιτικά κίνητρα· 

7. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή δεν είναι πολιτικό όργανο, αλλά είναι το εκτελεστικό 

όργανο της Ένωσης και οφείλει να τηρεί αυστηρά τις Συνθήκες, και ειδικότερα το 

άρθρο 5 της ΣΕΕ και το άρθρο 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

                                                 
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0442. 
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 EL 

Ένωσης (ΣΛΕΕ)· 

8. απορρίπτει την από 20 Δεκεμβρίου 2017 απόφαση της Επιτροπής να ενεργοποιήσει το 

άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ όσον αφορά την κατάσταση στην Πολωνία· 

9. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να τερματίσουν τη διαδικασία ενεργοποίησης του 

άρθρο 7·  

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και το 

Συμβούλιο, στον Πρόεδρο, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Πολωνίας, στις 

κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, και στο Συμβούλιο της Ευρώπης 


