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B8-0461 

Ψήυισμα τοσ Εσρωπαϊκού Κοινοβοσλίοσ στετικά με την κατάσταση στην Πολωνία 

(2015/3031(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ηηο Σπλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη ηδίσο ηα άξζξα 2, 3, 4 θαη 6 

ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΣΔΔ), 

– έρνληαο ππόςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 19εο Μαξηίνπ 2014, κε ηίηιν «Έλα 

λέν πιαίζην ηεο ΔΔ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ» (COM(2014)0158), 

– έρνληαο ππόςε ηνλ Χάξηε ησλ Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

– έρνληαο ππόςε ηελ Δπξσπατθή Σύκβαζε Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΔΣΑΓ), 

– έρνληαο ππόςε ηε ζπδήηεζε ζην Κνηλνβνύιην, ζηηο 19 Ιαλνπαξίνπ 2016, ζρεηηθά κε 

ηελ θαηάζηαζε ζηελ Πνισλία, 

– έρνληαο ππόςε ηε γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βελεηίαο, ηεο 12εο Μαξηίνπ 2016, 

ζρεηηθά κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ 2015 ζηνλ λόκν ηεο 25εο Ινπλίνπ 

2015 πεξί ηνπ Σπληαγκαηηθνύ Γηθαζηεξίνπ ηεο Πνισλίαο,  

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ, 

A. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν ζεβαζκόο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ηεο δεκνθξαηίαο, ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ησλ ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ, θαζώο θαη ησλ αμηώλ θαη 

αξρώλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηηο Σπλζήθεο ηεο ΔΔ θαη ζηα δηεζλή κέζα γηα ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα απνηειεί ππνρξέσζε κε ηελ νπνία ε ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο πξέπεη λα 

ζπκκνξθώλνληαη· 

B. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο ΣΔΔ, ε Έλσζε ζεκειηώλεηαη ζηνλ 

ζεβαζκό ηεο αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ηζόηεηαο, 

ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ πξνζώπσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλόηεηεο, αμίεο θνηλέο ζηα θξάηε κέιε 

θαη ηηο νπνίεο πξέπεη λα ζέβνληαη ε ΔΔ όπσο θαη θάζε κεκνλσκέλν θξάηνο κέινο, ζε 

όιεο ηηο πνιηηηθέο ηνπο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηεο ΣΔΔ, ε Έλσζε 

πξέπεη λα ζέβεηαη ηελ ηζόηεηα ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο απέλαληη ζηηο Σπλζήθεο, θαζώο 

θαη ηηο εζληθέο ηνπο ηαπηόηεηεο·  

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 3 ηεο ΣΔΔ, 

«Σύκθσλα κε ηελ αξρή ηεο θαιόπηζηεο ζπλεξγαζίαο, ε Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε 

εθπιεξώλνπλ ηα εθ ησλ Σπλζεθώλ θαζήθνληα βάζεη ακνηβαίνπ ζεβαζκνύ θαη 

ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο»· 

E. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 17 ηεο ΣΔΔ, ε Δπηηξνπή κεξηκλά γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ Σπλζεθώλ· 
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ΣΤ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην θξάηνο δηθαίνπ απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο 

δεκνθξαηίαο θαη κία από ηηο ηδξπηηθέο αξρέο ηεο ΔΔ, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζηε βάζε ηεο 

ακνηβαίαο πίζηεο πσο ηα θξάηε κέιε ζέβνληαη ηε δεκνθξαηία, ην θξάηνο δηθαίνπ θαη ηα 

ζεκειηώδε δηθαηώκαηα, όπσο απηά δηαηππώλνληαη ζηνλ Χάξηε ησλ Θεκειησδώλ 

Γηθαησκάησλ θαη ηελ ΔΣΑΓ· 

Ε. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ύπαξμε απνηειεζκαηηθώλ, αλεμάξηεησλ θαη ακεξόιεπησλ 

δηθαζηηθώλ ζπζηεκάησλ έρεη νπζηώδε ζεκαζία γηα ην θξάηνο δηθαίνπ θαη γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ θαη ησλ πνιηηηθώλ 

ειεπζεξηώλ ησλ πνιηηώλ ζηελ Δπξώπε· 

H. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην Σπληαγκαηηθό Γηθαζηήξην ζεζπίζηεθε σο έλα από ηα 

βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ηζνξξνπηώλ ηνπ ζπληαγκαηηθνύ δεκνθξαηηθνύ 

πνιηηεύκαηνο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ ζηελ Πνισλία·  

Θ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα πξόζθαηα γεγνλόηα ζηελ Πνισλία, θαη ηδίσο ε πνιηηηθή θαη 

λνκηθή δηακάρε όζνλ αθνξά ηε ζύλζεζε ηνπ Σπληαγκαηηθνύ Γηθαζηεξίνπ θαη λένπο 

θαλόλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ (πνπ ζρεηίδνληαη, κεηαμύ άιισλ, κε ηελ εμέηαζε 

ππνζέζεσλ θαη ηε ζεηξά ηεο εμέηαζεο απηήο, ηελ αύμεζε ηνπ νξίνπ ηεο απαξηίαο θαη 

ηηο πιεηνςεθίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ), έρνπλ 

πξνθαιέζεη αλεζπρίεο όζνλ αθνξά ηελ ηθαλόηεηα ηνπ Σπληαγκαηηθνύ Γηθαζηεξίνπ λα 

δηαθπιάμεη ην Σύληαγκα θαη λα εγγπεζεί ηνλ ζεβαζκό ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ· 

Ι. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Δπηηξνπή ηεο Βελεηίαο δήισζε ζαθώο πσο ην Σπληαγκαηηθό 

Γηθαζηήξην δελ κπνξεί λα εθπιεξώζεη ην θαζήθνλ ηνπ σο εγγπεηή ηεο ππεξνρήο ηνπ 

Σπληάγκαηνο ηεο Πνισλίαο ιόγσ ηνπ όηη ε απόθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ηεο 9εο 

Μαξηίνπ 2016, δελ έρεη δεκνζηεπζεί θαη, ζπλεπώο, δελ κπνξεί λα ηεζεί ζε ηζρύ, γεγνλόο 

πνπ ππνλνκεύεη ην θξάηνο δηθαίνπ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Δπηηξνπή ηεο Βελεηίαο 

πξνεηδνπνίεζε πσο ε ππνλόκεπζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ππνζθάπηεη ηε δεκνθξαηία, ηα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ην θξάηνο δηθαίνπ· 

ΙΑ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη ελέξγεηεο ηεο πνισληθήο θπβέξλεζεο θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Πνισλίαο όζνλ αθνξά ην Σπληαγκαηηθό Γηθαζηήξην ζπληζηνύλ 

θίλδπλν γηα ην ζπληαγκαηηθό δεκνθξαηηθό πνιίηεπκα· 

ΙΒ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, κεηά ηε ζπδήηεζε πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο 13εο Ιαλνπαξίνπ 

2016, ε Δπηηξνπή απνθάζηζε λα μεθηλήζεη δηαξζξσκέλν δηάινγν ζηε βάζε ηνπ 

πιαηζίνπ γηα ην θξάηνο δηθαίνπ, απεπζύλνληαο κηα επηζηνιή ζηελ πνισληθή θπβέξλεζε 

κε ζηόρν ηελ απνζαθήληζε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ Πνισλία·  

ΙΓ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Δπηηξνπή, σο ζεκαηνθύιαθαο ησλ Σπλζεθώλ, ζα ζπιιέμεη 

θαη ζα εμεηάζεη όιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζα αμηνινγήζεη εάλ ππάξρνπλ 

ελδείμεηο ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ γηα ην θξάηνο δηθαίνπ· 

ΙΓ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην πιαίζην γηα ην θξάηνο δηθαίνπ απνζθνπεί ζηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ ζπζηεκηθήο θύζεο απεηιώλ γηα ην θξάηνο δηθαίνπ, ηδίσο ζε 

θαηαζηάζεηο πνπ δελ κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ απνηειεζκαηηθά κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο γηα παξάβαζε θαη όηαλ νη «δηαζθαιίζεηο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ» πνπ 

ππάξρνπλ ζε εζληθό επίπεδν δελ θαίλνληαη πιένλ ηθαλέο λα αληηκεησπίζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο απεηιέο απηέο· 
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ΙΔ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην ηζρύνλ Σύληαγκα ηεο Πνισλίαο, πνπ εγθξίζεθε ην 1997, 

εγγπάηαη ηνλ δηαρσξηζκό ησλ εμνπζηώλ, ηελ πνιηηηθή πνιπθσλία, ηελ ειεπζεξία ηνπ 

Τύπνπ θαη ηνπ ιόγνπ θαη ην δηθαίσκα ζηελ πιεξνθόξεζε· 

ΙΣΤ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, πέξα από ηε ζπληαγκαηηθή θξίζε, ππάξρνπλ θαη άιια 

δεηήκαηα πνπ πξνθαινύλ ζνβαξή αλεζπρία ζην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην, δηόηη 

ελδέρεηαη λα ζπληζηνύλ παξαβηάζεηο ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ ζεκειησδώλ 

δηθαησκάησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθώλ· εθηηκώληαο όηη νη 

θηλήζεηο απηέο ηεο πνισληθήο θπβέξλεζεο πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη ζηελά από ηα 

επξσπατθά ζεζκηθά όξγαλα· 

1. ζεσξεί πσο έρεη δσηηθή ζεκαζία ε εμαζθάιηζε ηνπ πιήξνπο ζεβαζκνύ ησλ θνηλώλ 

επξσπατθώλ αμηώλ πνπ δηαηππώλνληαη ζην άξζξν 2 ηεο ΣΔΔ· 

2. θξνλεί όηη όια ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη πιήξσο κε ηε λνκνζεζία ηεο 

ΔΔ όζνλ αθνξά ηηο λνκνζεηηθέο θαη δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο ηνπο θαη όηη νιόθιεξε ε 

λνκνζεζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξσηνγελνύο δηθαίνπ ελόο θξάηνπο κέινπο ή 

κηαο ππνςήθηαο ρώξαο, πξέπεη λα αληαλαθιά θαη λα ζέβεηαη ηηο βαζηθέο επξσπατθέο 

αμίεο, δειαδή ηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο, ην θξάηνο δηθαίνπ θαη ηα ζεκειηώδε δηθαηώκαηα·  

3. εθθξάδεη ηε ζνβαξή αλεζπρία ηνπ δηόηη ε νπζηαζηηθή παξάιπζε ηνπ Σπληαγκαηηθνύ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο Πνισλίαο ζέηεη ζε θίλδπλν ηε δεκνθξαηία, ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

θαη ην θξάηνο δηθαίνπ· 

4. θαιεί ηελ πνισληθή θπβέξλεζε λα ζεβαζηεί, λα δεκνζηεύζεη θαη λα εθαξκόζεη πιήξσο 

θαη ρσξίο άιιε θαζπζηέξεζε ηελ απόθαζε ηνπ Σπληαγκαηηθνύ Γηθαζηεξίνπ, ηεο 9εο 

Μαξηίνπ 2016, θαζώο θαη λα εθαξκόζεη ηηο απνθάζεηο ηεο 3εο θαη ηεο 9εο Γεθεκβξίνπ 

2015· 

5. θαιεί ηελ πνισληθή θπβέξλεζε λα εθαξκόζεη πιήξσο ηηο ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ηεο 

Βελεηίαο· ζπκκεξίδεηαη ηε γλώκε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βελεηίαο όηη ην Σύληαγκα ηεο 

Πνισλίαο θαη ηα επξσπατθά θαη δηεζλή πξόηππα επηβάιινπλ λα γίλνληαη ζεβαζηέο νη 

απνθάζεηο ελόο Σπληαγκαηηθνύ Γηθαζηεξίνπ· 

6. επηδνθηκάδεη ηελ πξόζθαηε επίζθεςε ηνπ Αληηπξνέδξνπ Timmermans ζηελ Πνισλία 

θαη ηε δήισζή ηνπ θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ζηηο 6 Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ 

έλαξμε δηαιόγνπ κε ζηόρν ηελ αλαδήηεζε κηαο δηεμόδνπ από ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε, 

ζηε βάζε ηνπ πιήξνπο ζεβαζκνύ ηνπ ζπληαγκαηηθνύ πιαηζίνπ, θάηη πνπ ζεκαίλεη ηε 

δεκνζίεπζε θαη εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ Σπληαγκαηηθνύ Γηθαζηεξίνπ· 

ζπκκεξίδεηαη ηηο αλεζπρίεο όζνλ αθνξά ην ελδερόκελν λα ππάξρνπλ δύν παξάιιεια 

λνκηθά ζπζηήκαηα, κε ζπλέπεηα λα κελ πθίζηαηαη αζθάιεηα δηθαίνπ· 

7. ππνζηεξίδεη ηελ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο λα δξνκνινγήζεη δηαξζξσκέλν δηάινγν ζηε 

βάζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ην θξάηνο δηθαίνπ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα κπνξνύζε λα 

απνζαθεληζηεί εάλ ππάξρεη ζπζηεκηθόο θίλδπλνο γηα ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο θαη ην 

θξάηνο δηθαίνπ ζηελ Πνισλία· εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηε δηαβεβαίσζε ηεο 

Δπηηξνπήο όηη ν δηάινγνο κε ηελ πνισληθή θπβέξλεζε ζα δηεμαρζεί θαηά ηξόπν 

ακεξόιεπην, ζπλεξγαηηθό θαη βαζηζκέλν ζε ζηνηρεία θαη θαιεί ηελ Δπηηξνπή, εάλ ε 

πνισληθή θπβέξλεζε δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βελεηίαο 

ζηε δηάξθεηα ηνπ δηαξζξσκέλνπ δηαιόγνπ, λα ελεξγνπνηήζεη ην δεύηεξν ζηάδην ηεο 
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δηαδηθαζίαο γηα ην θξάηνο δηθαίνπ θαη λα εθδώζεη «ζύζηαζε γηα ην θξάηνο δηθαίνπ» θαη 

λα πξνζθέξεη ηελ ππνζηήξημή ηεο ζηελ Πνισλία γηα ηελ αλάπηπμε ιύζεσλ κε ζηόρν 

ηελ ελίζρπζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ· 

8. ηνλίδεη, σζηόζν, όηη όια ηα κέηξα πνπ ελδερνκέλσο ιεθζνύλ πξέπεη λα θάλνπλ 

ζεβαζηέο ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο, όπσο απηέο νξίδνληαη 

από ηηο Σπλζήθεο θαη ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθόηεηαο· 

9. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ηεξεί ην Κνηλνβνύιην ηαθηηθά θαη ιεπηνκεξώο ελήκεξν γηα ηηο 

αμηνινγήζεηο ηεο, ηελ πξόνδν πνπ επηηπγράλεηαη θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη· 

10. εθθξάδεη ηελ ειπίδα όηη ν δηαξζξσκέλνο δηάινγνο κεηαμύ ηεο πνισληθήο θπβέξλεζεο 

θαη ηεο Δπηηξνπήο ζα νδεγήζεη ζηελ αλαζεώξεζε θαη άιισλ απνθάζεσλ ηεο 

πνισληθήο θπβέξλεζεο πνπ πξνθαινύλ αλεζπρία όζνλ αθνξά ηε λνκηκόηεηά ηνπο θαη 

ηηο ελδερόκελεο επηπηώζεηο ηνπο γηα ηα ζεκειηώδε δηθαηώκαηα·  

11. αλακέλεη πσο ε Δπηηξνπή ζα παξαθνινπζεί όια ηα θξάηε κέιε κε ηνλ ίδην ηξόπν όζνλ 

αθνξά ηνλ ζεβαζκό ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ησλ ζεκειησδώλ 

δηθαησκάησλ, ώζηε λα κε ρξεζηκνπνηνύληαη δύν κέηξα θαη δύν ζηαζκά, θαη ζα 

ππνβάιιεη ζρεηηθέο εθζέζεηο ζην Κνηλνβνύιην·  

12. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξόλ ςήθηζκα ζην Σπκβνύιην, ζηελ 

Δπηηξνπή, ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ζηα θνηλνβνύιηα ησλ θξαηώλ κειώλ θαη ζηνλ Πξόεδξν 

ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Πνισλίαο. 


