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Evropski parlament, 

– ob upoštevanju obrazloženega predloga Komisije z dne 20. decembra 2017 v skladu s 

členom 7(1) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) v zvezi z načelom pravne države na 

Poljskem: predlog sklepa Sveta o ugotovitvi očitnega tveganja hujše kršitve načela 

pravne države v Republiki Poljski (COM(2017)0835), 

– ob upoštevanju priporočila Komisije (EU) 2018/103 z dne 20. decembra 2017 v zvezi z 

načelom pravne države na Poljskem, ki dopolnjuje priporočila (EU) 2016/1374, (EU) 

2017/146 in (EU) 2017/15201, 

– ob upoštevanju sklepa Komisije o predložitvi Poljske Sodišču Evropske unije v skladu s 

členom 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije zaradi kršitve prava Unije z zakonom 

o spremembi zakona o organizaciji rednih sodišč2, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2017 o spoštovanju načela pravne 

države in demokracije na Poljskem3 in svojih prejšnjih resolucij o tem, 

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika, 

A. ker je v resoluciji Evropskega parlamenta z dne 15. novembra 2017 o spoštovanju 

načela pravne države in demokracije na Poljskem navedeno, da sedanje razmere na 

Poljskem pomenijo jasno tveganje za hudo kršitev vrednot iz člena 2 PEU; 

1. pozdravlja sklep Komisije z dne 20. decembra 2017 o uporabi člena 7(1) PEU glede 

razmer na Poljskem in podpira poziv Komisije poljskim organom, naj obravnavajo 

nastale težave; 

2. poziva Svet k hitremu ukrepanju v skladu z določbami iz člena 7(1) PEU; 
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3.  poziva Komisijo in Svet, naj Parlament v celoti in redno obveščata o napredku in 

sprejetih ukrepih na vsaki stopnji postopka; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji in Svetu, predsedniku, 

vladi in parlamentu Poljske, vladam in parlamentom držav članic, Svetu Evrope in 

Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). 


