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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000012/2015 

do Komisji 
art. 128 Regulaminu PE 

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Jan 

Philipp Albrecht, Heidi Hautala, Bodil Ceballos, Benedek Jávor, Pascal Durand, Sven Giegold 
w imieniu grupy Verts/ALE 

Przedmiot: Monitorowanie praworządności i podstawowych wartości UE w państwach członkowskich 

Praworządność wymienia się w art. 2 TUE jako jedną z wartości, na których opiera się Unia, obok 
poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości i poszanowania praw 
człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wspomina się o niej także w preambule do 
TUE oraz do Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.  

Wspomniane wartości i zasady nie są skutecznie zapewnione lub w równej mierze chronione we 
wszystkich państwach członkowskich. Ataki wymierzone w wolność słowa, ograniczanie wolności 
mediów, antysemityzm, wrogość wobec Romów, islamofobia, afrofobia, seksizm, lesbofobia, 
homofobia i transfobia to zjawiska, które się obecnie nasilają. W szeregu państw członkowskich 
systematycznie dochodzi do łamania praw człowieka i praw mniejszości, a zasada praworządności jest 
zagrożona.  

UE potrzebuje skutecznego instrumentu stanowiącego uzupełnienie art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej 
w sytuacjach, gdy państwa członkowskie nie zapewniają ochrony przed dyskryminacją, marginalizacją 
i prześladowaniem. Istnieje szczególna potrzeba wprowadzenia mechanizmu nadzoru w odniesieniu 
do dyskryminacji i praw mniejszości. Parlament apelował wielokrotnie o taki mechanizm, początkowo 
w swojej rezolucji z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych: standardy i 
praktyki na Węgrzech1, a niedawno w rezolucjach z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie sytuacji w 
zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej (2012 r.)2 i z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie oceny 
wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do spraw karnych i do praworządności3.  

W dniu 11 marca 2014 r. Komisja przedstawiła komunikat w sprawie nowych ram UE na rzecz 
umocnienia praworządności (COM(2014)0158). W dniu 16 grudnia 2014 Rada postanowiła 
zapoczątkować doroczny dialog na temat praworządności, który mimo tego że jest krokiem we 
właściwym kierunku, nie stanowi jednak skutecznego mechanizmu regularnej oceny przestrzegania 
przez państwa członkowskie podstawowych wartości UE, o który apeluje Parlament.  

1. Jakie dalsze kroki Komisja zamierza podjąć w związku z przedstawionymi przez siebie w dniu 11 
marca 2014 r. ramami w zakresie przeciwdziałania systematycznym zagrożeniom dla 
praworządności?  

2. W jaki sposób Komisja zamierza regularnie informować Parlament o środkach podejmowanych w 
ramach tego mechanizmu?  

3. Jakie inne działania Komisja podejmie w celu ustanowienia skutecznego mechanizmu 
gwarantującego przestrzeganie w państwach członkowskich podstawowych wartości UE? 

Przedłożone: 3.2.2015 
Przekazane: 5.2.2015 
Termin na udzielenie odpowiedzi: 12.2.2015 

                                                      
1  Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0315. 
2  Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0173. 
3  Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0231. 


