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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000015/2019
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Claude Moraes
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Przedmiot: Praworządność i zwalczanie korupcji w UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji

Poszanowanie praworządności, zasad demokracji, praw człowieka, podstawowych wolności oraz 
wartości i zasad zapisanych w traktatach UE i międzynarodowych instrumentach dotyczących praw 
człowieka należy do obowiązków Unii i jej państw członkowskich. Niedawne zabójstwa dziennikarzy 
śledczych wstrząsnęły europejską opinią publiczną i zastraszyły środowisko dziennikarskie w UE. W 
tym kontekście w czerwcu 2018 r. w ramach kompetencji Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) powołano grupę monitorująca praworządność, której 
powierzono zadanie monitorowania praworządności i walki z korupcją w UE oraz zajęcia się 
konkretnymi sytuacjami, w szczególności na Malcie i na Słowacji. W ramach swojej działalności grupa 
monitorująca praworządność wskazała kilka przekrojowych braków, które w niektórych państwach 
członkowskich grożą osłabieniem praworządności, rozdziału władzy i niezawisłości sądownictwa. 

W tym kontekście Parlament pragnie zwrócić się do Komisji z pytaniem, jakie kroki mogłaby rozważyć 
i w jakim czasie mogłaby je podjąć w celu:

– – monitorowania w państwach członkowskich naruszeń zasad demokracji, praworządności i 
praw podstawowych, w szczególności rozdziału władzy, niezawisłości sądownictwa, walki z 
korupcją, bezpieczeństwa dziennikarzy i wolności mediów oraz wpływu programów złotych wiz / 
programów ułatwień pobytowych dla inwestorów na nabywanie obywatelstwa UE;

– – umożliwienia agencjom UE bardziej aktywnego udziału w dochodzeniach prowadzonych w 
państwach członkowskich, na przykład poprzez umożliwienie im zgłaszania zapotrzebowania na 
wspólne zespoły śledcze;

– – przedstawienia we właściwym czasie wniosku dotyczącego kompleksowego mechanizmu UE 
na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych, uwzględniającego rezolucje 
Parlamentu z dnia 25 października 2016 r.1 i z dnia 14 listopada 2018 r.2
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1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2016 r. zawierająca zalecenia dla Komisji 
w kwestii utworzenia unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych, 
Dz.U. C 215 z 19.6.2018, s. 162.

2 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie potrzeby utworzenia 
kompleksowego mechanizmu UE na rzecz ochrony demokracji, praworządności i praw podstawowych, 
Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0456.


